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 اظمميمػ مؼدمة

 .ة وايمًالم فمعم ؽمقدكا رؽمقل اهللوايمصال ،احلؿد هلل

 عد:زمو

همفذه أزمرز ايمػتاوى ايمتل ؽمؿعُتفا يمشقخـا مصطػك زمـ ايمعدوي 

ضمػظف اهلل، فَمػْم صػحتف ايمرؽمؿقة فمعم )ايمػقس زمقك(، وفمػم 

يمـدى(، ايمؼـقات ايمػضائقة ىمـ: )ايمرمحة(، و)ا

 و)صػا(...ونمغمها.

هـ( 1441وومد َذفمُت دم مجعفا دم نُمرة ؾمفر َصَػر، يمعام )

 م(.9119أىمتقزمر، ؽمـة )

 وومصدي مـ ذيمؽ كمم ايمعؾؿ ايمـاهمع، واهلل اظمًتعان.

   



 

ويمقس معـك كؼقم هلذه ايمػتاوى أكـل أواهمؼ ايمشقخ فمؾقفا ىمؾفا، 

 وإكام أواهمؼ همضقؾتف فمعم زمعضفا وأطمايمػف دم زمعضفا أطَمر.

 وىمتٌف ايمٌاضمث اظمحؼؼ: أمحد زمـ حمؿقد آل رصمب.

 مٌم. -ذومقة -مرىمز مـشلة أزمق فمؿر -ومرية طمايمد زمـ ايمقيمقد

 هـ  1441مـ ؾمفر رصمب  6

 م9191مارس   1اظمقاهمؼ إضمد  

 (. 119) 11191962998هاسمػ: 

 (.119)11559527691واسمس أب: 

 

 

 



 

 : ما ىمقػقة ايمقصقل يمإلطمالص دم ايمؼقل وايمعؿؾ؟1111س

ًٓ ج:   َتسلل اهلل ذفؽ. -أو

ب كػسؽ ظذ اإلخالص، ويؽقن ذفؽ بصالة  -شماكًقا       َدرِّ

 افؾقؾ وصدؿوت افرس... وكحق ذفؽ.

: هؾ َيي ايمقيمَد دفماء وايمده فمؾقف: ٕكف يرهمض 1119س

 ذاء ايمًجائر يمف؟ 

 ج: ٓ يرضه هذا افدظوء; ٕكف يريد فف ادصؾحي.

ؾ: )مل سَمِرد : هؾ مرادىمؿ زمؼقيمؽؿ دم ىمثغم مـ اظمًائ1112س

 فمـ ايمـٌل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( أن ذيمؽ إمر زمدفمة؟

 ج: أتؾطػ ذم افتعبر.

 



 

 : هؾ جيقز يمؾحائض سمغًقؾ اظمقت؟1114س

 ج: كعؿ، هلو ذفؽ.

 : هؾ يمٌس اخلؾخال دم ايمٌقت ضمرام؟1115س

 ج: فقس بحرام.

: امرأة ضمؾػت فمعم ويمدها أٓ يرصمع إلم ايمٌقت وٓ 1116س

 وزمات، همامذا فمؾقفا؟ يٌقت همقف، ويمؽـف رصمع

 ج: إن رجع وكوم ذم افبقً برضوهو، ؾعؾقفو ـػورة يؿغ.

وإن ـون رجع وكوم ذم افبقً بدون ظؾؿفو أو رؽًًم ظـفو، ؾال  

 إثؿ ظؾقفو وٓ ـػورة.

 



 

: امرأة همقق ايمًتكم، وسمعجز فمـ احلرىمة وايمقوقء، 1117س

 همفؾ جيقز هلا ايمتقؿؿ إذا أرادت ايمصالة؟

 فتقؿؿ.ج: كعؿ، جيقز هلو ا

ويو حبذا فق َأَتْقهو بطبؼ ؾقف تراب حتك تتقؿؿ بف وهل كوئؿي،  

 مو دامً ظوجزة ظـ افقضقء.

: ما صحة ضمديث: ))َمـ مل سمـفف صالسمف فمـ 1118س

 ايمػحشاء واظمـؽر، مل َيْزَدْد مـ اهلل إٓ زُمعًدا((؟

 ج: حديٌ ضعقػ.

 : ماذا َيرى اخلاؿمب مـ اظمخطقزمة؟1119س

 ف وافؽػغ.ج: َيرى اخلوضى افقج

 وإن رأى بعض خصالت افشعر، ؾال بلس بذفؽ أيًضو. 



 

: ما صحة ضمديث: ))َمـ أصٌح مـؽؿ آمـًا دم 1111س

ِهزمف، معاذم دم صمًده، فمـده وُمقت يقمف: همؽلكام ضِمقزت يمف 

 ايمدكقا زمحذاهمغمها((؟

 ج: ٓ يصح.

: ما صحة ضمديث: ))َأىمثِروا مـ ذىمر هازم 1111س

 ايمؾذات((؟

 وافصقاب وؿػف.ج: ٓ يصح، 

 : هؾ جيقز اؽمؿ )ضَمـكم( يمؾٌـت؟1119س

 ج: كعؿ، جيقز.

 



 

: ما صحة ضمديث: ))اخلغم دمَّ ودم أمتل إلم يقم 1112س

 ايمؼقامة((؟

 ج: شـده ضعقػ.

 : هؾ جتقز ومراءة ايمؼرآن مجافمة زمـقة اظمراصمعة؟1114س

 ج: ٓ بلس بـقي ادراجعي وافتعؾؿ.

وإن ىمان همقف : هؾ جيقز أىمؾ ؿمعام أهؾ ايمؽتاب، 1115س

 حلؿ أو دصماج؟

 ج: كعؿ، جيقز.

ـَ ُأوُتقا }ؿول تعوػ:  ِذي قِّبَوُت َوَضَعوُم افَّ اْفَقْقَم ُأِحؾَّ َفُؽُؿ افطَّ

 [.6]ادوئدة:  {اْفؽَِتوَب ِحؾٌّ َفُؽْؿ َوَضَعوُمُؽْؿ ِحؾٌّ هَلُؿْ 

 



 

 : هؾ شمٌتت ؽُمـقة صقم يقَمل آشمـكم واخلؿقس؟1116س

 ج: كعؿ، وآثـغ أؿقى.

 : اذىمر زمعض صػات اهلل؟1117س

 ج: )اجلؿقؾ(، )افطَّقِّى(.

 : هؾ َزْوج إم حَمَْرم يمٌـتفا؟1118س

 ج: كعؿ، هق حَمَْرم، مو دام ؿد دخؾ بوٕم.

 : هؾ جيقز يمؾؿرأة أن سمٌؼك مع زوج ٓ ُيصقم؟1119س

 جوز افبؼوء معف مع افؽراهي. إذا ىمان ٓ يصقم سمؽاؽماًل،ج: 

ؾال دمؾس معف أبًدا; ٕكف ـوؾر  ا،وإذا ىمان ٓ يصقم صمحقدً  

 حقـئٍذ.

 



 

 : ؿمٌاخ دم مطعؿ يٌقع اخلؿر، همفؾ فمؿؾف ضمالل؟1191س

 ج: إذا ـون ضبخؽ بعقًدا ظـ اخلؿر، ؾال حرج.

 : ما ضُمْؽؿ صالة اجلامفمة طمؾػ إمامكم؟1191س

ًَ َتؼصد أن اإلموم َشؾَّؿ واشتخؾػتؿ َمـ ُيتِؿ فؽؿ  ج: إن ــ

فعدم ورود هذه افصػي ظذ ظفد افصالة; ؾال تػعؾقا هذا; 

 رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.

 : هؾ ََيرم أىمؾ صمقزة ايمطِّقب؟1199س

 ج: افذي كؿك إػ ظؾؿل أهنو ٓ ُتْسؽِر، ؾؾقسً بحرام.

 : هؾ َمسُّ ايمزوصمة وسمؼٌقؾفا ُيٌطؾ ايمقوقء؟1192س



 

ج: ٓ ُيبطؾف، ظذ مو أختوره مـ رأي ظبد اهلل بـ ظبوس ريض 

َمْسُتُؿ افـَِّسوَء }وؿد مَحَؾ ادس ذم ؿقفف تعوػ:  اهلل ظـفًم. َٓ  {َأْو 

 [ ظذ اجلًمع.54]افـسوء: 

 : هؾ ىمؾؿة )يمػظة اجلاليمة( همقفا رء؟1194س

ج: ٓ أظؾؿفو واردة هبذا افؾػظ ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف 

 وشؾؿ، وأحتوج إػ مراجعتفو.

ٌـقك : دار اإلهمتاء اظمٌمية سمؼقل: )إن همقائد ايم1195س

 ضمالل( همام رأيؽؿ؟

ج: دار اإلؾتوء َظقَّـْتفو افدوفي، وٓ تستطقع دار اإلؾتوء أن 

تتؽؾؿ بؽالم خيوفػ افسقوشي افعومي فؾدوفي افتل َظقَّـْتفو، ؾفؿ 

 مقطػقن.

 



 

 : ما ايمػرق زمكم ايمزواج ايمرؽمؿل وايمزواج ايمُعردم؟1196س

هق افزواج ادُقثَّؼ ظـد ادلذون بقيل  ايمزواج ايمرؽمؿل:ج: 

 وصفقد وصداق وُمقاَؾؼي ادرأة.

 أما ايمزواج ايمُعردم، همؾف صقرسمان:

وهل مو ـوكً بقيل وصفقد وصداق وُمقاَؾؼي  صقرة ضمالل:

 ادرأة، فؽـف مل ُيقثَّؼ.

ؾفل أن يتزوج  أما ايمصقرة اظمذمقمة اظمحرمة ايمتل ٓ جتقز:

زوجُتؽ كػيس( بال )ل فف ادرأة: افرجؾ ادرأة بال ويل، ؾتؼق

 ويل، ؾفذا بوضؾ.

 : ما سمعريػ ايمٌدفمة؟1197س

 افعبودة افتل ُتصـع ظذ ؽر مثول شوبؼ. ايمٌدفمة:ج: 



 

: ما ضُمْؽؿ اجَلْؿع زمكم كقة ايمتطقع وكقة ايمؼضاء دم 1198س

 ايمصقام؟

 ج: ٓ جيقز، إمو هذا وإمو ذاك، بورك اهلل ؾقؽ.

 اظمؼامات اظمقؽمقؼقة؟: ما ضُمْؽؿ سَمعؾُّؿ 1199س

 ج: مل تؽـ ذم زمـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.

: ٕن مجقع اظمحصقل 1121س ًٓ : هؾ ُكْخِرج زىماة ايمٌـجر ما

ر؟ ؽَّ ًُّ  ُيٌاع ظمصـع ايم

. ًٓ  ج: كعؿ، جيقز أن ُُتِْرج مو

ًٓ يمٌـاء زمقت، همفؾ فمؾقف زىماة؟1121س  : َأدطِمر ما

ظؾقف احلقل، وجبً ؾقف ج: إذا َبَؾغ ادول افـِّصوب وَحوَل 

 افزـوة.



 

: زمعض اظمُعتَؼؾكم َيؼٌُمون ايمصالة ظمدة ؽَمـة، همام 1129س

 رأيؽؿ؟

ج: هذا رأهيؿ، وأراهؿ ؿد جوكبقا افصقاب ذم ذفؽ، واهلل 

 تعوػ أظذ وأظؾؿ.

 : هؾ جيب سمديمقؽ إفمضاء أشمـاء ايمقوقء؟1122س

 ج: ٓ أظؾؿ دفقاًل يقجبف.

أن َيُعؿ ادوء مجقع افعضق ؾؼط، ومل يلمر اهلل  واظمؼصقد: 

بوفتدفقؽ، فؽـ إن ـون ادوء فـ يصؾ إٓ بوفتدفقؽ اشُتعؿؾ 

 افتدفقؽ.

فؽـ َهْى أكؽ ؽؿرت كػسؽ ذم بحر وأكً تـقي افقضقء،  

 ؾوفقضقء يصح.

 



 

ـة ايمتخؾقؾ زمكم إصازمع؟1124س ًُّ  : هؾ مـ ايم

 ج: مل َيِرد أمر بف.

ـة دم 1125س ًُّ  ايمتًؾقؿ مـ ايمصالة؟: ما ايم

ـون افـبل  ُيَسؾِّؿ ظـ يؿقـف وظـ صًمفف، حتك ُيَرى بقوض  ج:

 خده، صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.

 وهؾ يؼقل: )ايمًالم اهلل ورمحة اهلل( أم يضقػ )وزمرىماسمف(؟ 

 ؾوٕصح بدون )وبرـوتف(. وزيودة )وبرـوتف( ؾقفو مؼول.

 : هؾ يؼال دفماء آؽمتػتاح دم صالة اجلـازة؟1126س

 ج: فقس ذم صالة اجلـوزة دظوء اشتػتوح.

 



 

: هؾ وردت ومراءة ؽمقرة زمعد )ايمػاحتة( دم صالة 1127س

 اجلـازة؟

ج: افروايي افتل وردت ؾقفو ؿراءة شقرة بعد )افػوحتي( ذم 

 روايي صوذة ٓ تصح. -صالة اجلـوزة

 -: ؾمخص يريد أن يصقم صالة اجلـازة ىمؾ مدة1128س

صمـٌات إرض، همام ضُمْؽؿ فمعم َمـ مات مـ اظمًؾؿكم دم 

 ذيمؽ؟

 ج: مو َؾَعؾ ذفؽ افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، وٓ أصحوبف.

 : ما ضُمْؽؿ صالة اظمـػرد طمؾػ ايمصػ؟1129س

 ج: افصالة صحقحي.

 وضمديث: ))ٓ صالة ظمـػرد طمؾػ ايمصػ(( متجف يمف ومقٓن: 



 

 أكف ٓ َيثبً.  -إول

 افصحي.ظذ ؾرض ثبقتف، ؾوفـػل كػل افؽًمل ٓ  -ايمثاين

زَّ أبق بؽرة خؾػ افصػ مـػرًدا، ومل يلمره صذ اهلل  ـَ وؿد 

 ظؾقف وشؾؿ بوإلظودة.

: هؾ جيقز إطمراج همقائد ايمٌـؽ ٕطمل مـ أصمؾ 1141س

 جتفقزه جلفاز ازمـتف؟

 ج: ٓ جيقز.

: ما ضُمْؽؿ رش اظماء ايمذي وُمرئ فمؾقف ومرآن أمام 1141س

 اظمحالت ايمتجارية: جلؾب ايمرزق؟

 اخلراؾوت.ج: هذا مـ 

 



 

 : ما صحة هذا احلديث: 1149س

فمـ فمائشة، أهنا ومايمت: )ىمان همقام ُأْكِزَل مـ ايمؼرآن: )فَممْم 

خـ زمخؿٍس معؾقمات،  ًِ مـ( شمؿ ُك َرَوعات معؾقمات َُيَرِّ

همُتقدم رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ، وهـ همقام ُيؼرأ مـ 

 ايمؼرآن(؟

 ج: هذا احلديٌ أخرجف مسؾؿ ذم ))صحقحف((.

ويمػظة: )همُتقدم رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ، وهـ همقام ُيؼرأ 

 مـ ايمؼرآن(:

ٌَتفا زمعض ايمرواة،  ؾفل مـ ضريؼ ظبد اهلل بـ أيب َبْؽرة، ظـ  َأشْم

 َظْؿرة، ظـ ظوئشي. 

; ـقحقك بـ شعقد إكصوري، وظبد افرمحـ ومل ُيثٌتفا آطمرون

 بـ افؼوشؿ.



 

 إػ أن هذا مـ ادـسقخ تالوة. وومد ذهب أىمثر ايمعؾامء

ـة سَمـًخ ايمؼرآن؟1142س ًُّ  : هؾ ايم

ـي َتـسخ افؼرآن، وافؼرآن َيـسخ  ومال اجلؿفقر:ج:  إن افسُّ

ـي ـذفؽ.  افسُّ

ٌُْشعة؟1144س هاب يمؾ  :  ما ضُمْؽؿ ايمذَّ

ج: َدْرب مـ دروب افتخوريػ وافدجؾ وافشعقذة، وهبو 

 و.ُيتَفؿ أؿقام ُبَرآء، وٓ أشوس هلو ذم ديــ

هقامء؟1145س  : هؾ صح ضمديث همقف همتـة ايمدُّ

 ج: احلديٌ افقارد ؾقفو ؾقف ـالم.

 : هؾ ايمصالة اإلزمراهقؿقة رىمـ مـ أرىمان ايمصالة؟1146س

 ج: فقسً مـ أرـون افصالة.



 

 : هؾ إذا ومام اإلمام يمؾخامًة ُيتازَمع فمؾقفا؟1147س

ج: أمو حديٌ: ))إكًم ُجِعؾ اإلموم فقمتؿ بف(( ؾفذا ذم 

 افصقاب، 

 ؾال ُيتوَبع اإلموم ذم اخلطل.

: أيـ َيـظر اظمصقم: هؾ إلم مقوع ايمًجقد أو إلم 1148س

 إمام؟

يمؾعؾامء ومقٓن، أومقامها مـ وصمفة كظري يمألديمة ايمتل دم ج: 

  أن يؽقن ايمـظر يمألمام. -ايمٌاب

ًُ اجلـي وافـور ذم ُظْرض فؼقفف  صذ اهلل ظؾقف وش ؾؿ: ))رأي

 هذا اجلدار((.

وفؼقفف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: ))أمقطل ظـل ِؿرامِؽ، ؾًم زافً 

 تصوويره َتْعِرض يل ذم صاليت((.



 

 وردت أضماديث سمػقد أن ايمشخص يـظر مقوع ايمًجقد،

ـ بؿجؿقظفو.  وفؽـ ذم ـؾ مـفو مؼول،  وؿد حُتسَّ

موم أو يـظر إػ مقضع ؾؾؾشخص أن َيـظر إػ إ وفمؾقف: 

 افسجقد، أمو افـظر ٕظذ ؾال.

 : ما ضُمْؽؿ اإلؽمٌال مـ نمغم طُمَقالء؟1149س

ًَ ذم ُشـي افرشقل  ج: فقس ـبرة، وإن ـوكً معصقي إذا هتووك

 صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.

: ما صحة ضمديث: ))إذا ويمج ايمرصمؾ زمقتف، همؾقؼؾ: 1151س

ج، زماؽمؿ اهلل وجلـا، )ايمؾفؿ إين أؽمليمؽ طمغم اظمَقيمِج، وطمغم اظمخر

ؾِّؿ فمعم  ًَ وزماؽمؿ اهلل طمرصمـا، وفمعم اهلل رزمـا سمقىمؾـا( شمؿ يمُق

 أهؾف((؟

 ج: ذم شـده ضعػ.



 

وؿد َتسوَهؾ بعض افعؾًمء ذم َؿبقفف; فؽقكف ذم ؾضوئؾ  

 إظًمل.

 : ما ضُمْؽؿ احلـة ايمًقداء يمؾرصمال؟1151س

 ج: جوئزة مع افؽراهي.

آشمـكم واخلؿقس : هؾ جيقز يمؾشخص صقام يقَمل 1159س

مـ ىمؾ أؽمٌقع، وجَيعؾ ذيمؽ زمـقة صقام شمالشمة أيام مـ ىمؾ 

 ؾمفر؟

ج: فف ذفؽ، فؽـ أجره أؿؾ مـ افذي يصقم آثـغ 

 واخلؿقس، ويصقم أيًضو افثالثي افبِقض.

: ما صحة ضمديث: ))َمـ يَمِزم آؽمتغػار، صَمَعؾ اهلل 1152س

ـ ضمقث يمف مـ ىمؾ وقؼ خمرصًما، ومـ ىمؾ َهؿ همرصًما، وَرَزومف م

 ٓ َيتًب((؟



 

 ج: شـده ضعقػ، فؽـ فف صقاهد مـ افؼرآن.

: ما صحة ضمديث: ))َمـ ومال: أؽمتغػر اهلل ايمذي ٓ 1154س

إيمف إٓ هق احلل ايمؼققم وأسمقب إيمقف: نُمِػر يمف وإن ىمان ومد همر مـ 

 ايمزضمػ((؟

 ج: ٓ يصح.

 : َمـ ُهؿ اظمرصمئة؟1155س

َوآَخُروَن }ػ: افتلخر، ومـف ؿقفف تعو اإلرصماء أصؾ معـاه:ج: 

َْمِر اهلل ِٕ  [.607]افتقبي:  {ُمْرَجْقَن 

ومـ ؿقل افشخص َٔخر: )َأرجئ احلديٌ ذم هذه ادسلفي( 

ره. ؾف وَأخِّ  أي: َأجِّ



 

رون افعؿؾ ظـ افؼقل، ويؼقفقن:  أما اظمرصمئة: ؾؼقم ُيمخِّ

َتؽػل ـؾؿي )ٓ إفف إٓ اهلل( بدون ظؿؾ، َتؽػل بدون صالة أو 

 دون ُحْؽؿ بًم َأْكَزل اهلل.صقوم  أو حٍ أو 

ؾقجتزئقن بـ)ٓ إفف إٓ اهلل(، وهؿ ضقائػ وؾئوت، بعضفو 

 أضؾ مـ بعض.

 : هؾ ايمقيمد ايمؾؼقط يرث ِمـ ايمذي ايمتؼطف؟1156س

ًَ فف بقء، مو مل يتجووز افثؾٌ.  ج: ٓ يرث، إٓ إذا وصق

 : هؾ ايمقسمر زمرىمعة ورد فمـ أضمد مـ ايمصحازمة؟1157س

 افصحوبي; ـؿعوويي.ج: كعؿ، ورد ظـ بعض 

ر ـ َوَرَد ـذفؽ ظـ شعد بـ   وَأذـر ـ إن مل أــ وامًهو وفُقحرَّ

 أيب وؿوص.



 

 : ما ضُمْؽؿ فمؼد ايمًقارة اظمـتفل زمايمتؿؾؽ؟1158س

 ج: ٓ جيقز; دِو ؾقف مـ افغرر، واهلل أظؾؿ.

 : هؾ ورد هنل فمـ ايمصالة فمعم اجلـازة ومٌؾ ايمظفر؟1159س

 ف.ج: ورد هَنْل فؽـف ظذ افتـزي

ظـ ظؼبي بـ ظومر ريض اهلل ظـف ؿول: ثالث شوظوت ـون   

رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يـفوكو أن كصع ؾقفـ، أو أن 

َكؼُز ؾقفـ مقتوكو: حغ تطؾع افشؿس بوزؽي حتك ترتػع، 

وحغ يؼقم ؿوئؿ افظفرة حتك متقؾ افشؿس، وحغ َتَضقَّػ 

 افشؿس فؾغروب حتك تغرب.

 ق مـ ظؼ دؿوئؼ إػ أذان افظفر.وهذا ؿبؾ افظفر بـح

: ؾمخص يعؿؾ زمًقارسمف اخلاصة إليصال مقـمػل 1161س

 ايمٌـؽ، همفؾ فمؿؾف صمائز؟



 

 ج: ظؿؾف جوئز مع افؽراهي.

ًٓ وؽماهمر زمف، ويمؽـف يعؿؾ فمؿاًل 1161س ق ما : ؾمخص َهَ

، همام احُلْؽؿ؟ ًٓ  ضمال

 ج: ظؾقف إثؿ افرسؿي إوػ، وظؿؾف احلالل حالل.

إِنَّ }ثِر مـ افصدؿوت،  مـ بوب ؿقفف تعوػ: أن ُيؽ ويمؽـ فمؾقف 

قَِّئوِت  ـَ افسَّ  [.665]هقد:  {احْلََسـَوِت ُيْذِهْب

 : ما ضُمْؽؿ زىماة ايمزيتقن؟1169س

 ج: ظذ افزيتقن زـوة.

ـْ }ؿول تعوػ:  ُؾقا ِم ـُ وَن ُمَتَشوهِبًو َوَؽْرَ ُمَتَشوبٍِف  مَّ ْيُتقَن َوافرُّ َوافزَّ

ُف َيْقَم َحَصوِدهَثَؿِرِه إَِذا َأْثَؿَر   [.656]إكعوم:  {َوآُتقا َحؼَّ



 

ْغ 1162س : ما صحة احلديث ايمؼدد: ))يا زمـ آدم، سَمػرَّ

يمعٌاديت أمأل صدرك نِمـك وَأؽُمد همؼرك، وإٓ سمػعؾ مألُت 

 يديؽ ؾمغاًل ومل َأؽُمد همؼرك((؟

ـف بعض افعؾًمء، ظذ إؽًمض يسر ذم إشـوده.  ج: َحسَّ

 ومٌؾ ايمعامكم؟ : ما ضُمْؽؿ همطؿ ايمطػؾ1164س

ج: ٓ بلس بذفؽ، وٓ جيى ظذ ادرأة أن ُتتِؿ افرضوع إػ 

َـّ َحْقَفْغِ }ظومغ; ٕن اهلل ؿول:  َدُه َٓ ـَ َأْو َواْفَقافَِداُت ُيْرِضْع

َضوَظيَ  ـْ َأَراَد َأْن ُيتِؿَّ افرَّ وِمَؾْغِ دَِ  [.344]افبؼرة:  {ـَ

 همؼط؟: ما ضُمْؽؿ ومراءة ايمؼرآن ايمؽريؿ زمايمعكم 1165س

 ج: ٓ تسؿك ؿراءة، وإكًم هق ِذـر ذم افـػس.

 



 

 : ما ضُمْؽؿ ايمديؿؼراؿمقة؟1166س

هل ُحْؽؿ افشعى فؾشعى بوفذي يرتضقف  ايمديؿؼراؿمقة:ج: 

 افشعى.

وهذا جفؾ وضالل،  وذم افتحؼقؼ ـػر; ٕن أهؾ اإلشالم  

 ظـدهؿ أن اهلل هق افذي يلمر وَيـَْفك، وفقسً افشعقب.

 ر بلمره وكـتفل ظًم هنوكو ظـف.ؾـحـ َظبقد اهلل، كلمت

ؾنذا رأى افشعى جقاز تزويٍ  أما أصحاب ايمديؿؼراؿمقة، 

 افرجؾ بوفرجؾ وادرأة بودرأة، ؾال حرج ظـدهؿ.

: ما ضُمْؽؿ ومقل: )ؽمٌحان ريب إفمعم( زمعد ومراءة 1167س

 اإلمام: 

فَْمعَم } ْٕ ٌِِّح اؽْمَؿ َرزمَِّؽ ا  [ دم ايمصالة اظمػرووة؟1]إفمعم:  {ؽَم

 ٓ بلس بذفؽ.ج: 



 

 : ما ضُمْؽؿ ايمٌقل ومائاًم؟1168س

 ج: جوئز، إذا مل يؽـ افبقل شرتد إػ جسؿؽ.

وذفؽ ٕن افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ َأَتك ُشَبوضي ؿقم ؾبول  

 ؿوئًًم. أخرجف افبخوري مـ حديٌ حذيػي.

شمـا فمـ احلًد.1169س  : ضَمدِّ

ج: احلسد ـبرة مـ افؽبوئر، واحلوشد مـ جـد إبؾقس، 

 احلوشد متشبف بودؼـغ، واحلوشد ُمعِسض ظذ َؿَدر اهلل.و

 أن يتؼل اهلل ذم ؽره، ويتؼل اهلل ذم كػسف. همععم احلاؽمد 

: ومال رصمؾ يمزوصمتف: )أكِت فمقمَّ ىمظفر أمل، وأكِت 1171س

 ؿمايمؼ( همام احُلْؽؿ؟

 ج: ظؾقف ـػورة طِفور، وظؾقف ضؾؼي حمسقبي.



 

د، وَهزهلـ : ما صحة ضمديث: ))شمالث صَمدهـ صَم 1171س

 صَمد: ايمـؽاح، وايمطالق، وايمرصمعة((؟

 ج: شـده ضعقػ.

 : ما ضُمْؽؿ اؽمتئذان ايمػتاة ايمٌِؽر فمـد سمزوجيفا؟1179س

 ج: َأَمر بف افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ. 

; فؼقل افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: ))ٓ وأطمتار ايمقصمقب

 ُتـَؽح افبِؽر حتك ُتستلذن((.

 زمال أذان؟: هؾ جتقز صالة اظمـػرد 1172س

 ج: كعؿ، دمقز.

 : ما ضمد فمقرة ايمرصمؾ؟1174س

ة إػ افرـبي، ظـد اجلؿفقر.  ج: مـ افرسُّ



 

وبعد ذفؽ دبَّ خالف بغ افعؾًمء: هؾ افػخذ ظقرة أو 

 فقسً بعقرة؟

 : ما ضُمْؽؿ اظمرور زمكم يدي اظمصقم؟1175س

))فق َيعؾؿ ادور بغ  ومال رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ:ج: 

يدي ادصع موذا ظؾقف، فؽون أن يؼػ أربعغ خًرا فف مـ أن 

 يؿر بغ يديف((.

 ٓ أدري، أؿول أربعغ يقًمو، أو صفًرا، أو َشـي. ومال ايمراوي: 

)ىمان ايمصحازمة ٓ يػؼمومقن إٓ زمعد  :: ما صحة أشمر1176س

 ومراءة ؽمقرة ايمعٌم(؟

 ج: ضعقػ اإلشـود.

 



 

 ؟ايمرصمؾ دم ايمصالة : ما فمقرة1177س

 ج: هل كػسفو ظقرتف خورج افصالة.

 : ما ضُمْؽؿ ايمصالة وايمؽتػ فمارية؟1178س

 ج: ُتْؽَره افصالة ـراهقي صديدة، فؽـ ٓ َتبطؾ.

: ما صحة ضمديث: ))َمـ ضمؾػ زمغغم اهلل همؼد 1179س

 أذك((؟ 

 ج: معؾقل.

 : ما صػة حتريؽ اإلصٌع دم ايمتشفد؟1181س

 افتشفد، وإكًم يشور بف ظـد افشفودة.ج: ٓ يتحرك اإلصبع ذم 

 



 

: ما صحة ضمديث: ))ايمؾفؿ إين أفمقذ زمؽ مـ أن 1181س

 ُأذك زمؽ ؾمقًئا أفمؾؿف، وأؽمتغػرك ظمِا ٓ أفمؾؿف((؟

 ج: شـده ضعقػ.

 : ما ضُمْؽؿ ضَمْؾؼ فماكة اظمقت؟1189س

 ج: هذا َتؽؾُّػ، مل يػعؾف افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.

 دم احُلقم زىماة((؟: ما صحة ضمديث: ))يمقس 1182س

 ج: حديٌ بوضؾ.

ل فمعم ايمٌـؽ، همفؾ فمؾقف 1184س : مقـمػ ضمؽقمل راسمٌف َُيقَّ

 ِوزر؟

 ج: فقس ظؾقف ِوزر.

 



 

 : ما إيام ايمٌِقض دم ىمؾ ؾمفر؟1185س

ج: ثوفٌ ظؼ ورابع ظؼ وخومس ظؼ، مـ ـؾ صفر ظريب 

 هاليل.

 : هؾ ُيؼَتؾ ايمـؿؾ ايمؽثغم؟1186س

 ج: افـؿؾ ادمذي ُيؼَتؾ.

: هؾ جتب ومراءة ايمػاحتة طمؾػ اإلمام دم ايمصالة 1187س

 اجلفرية؟

 ج: ٓ دمى، وؿراءة اإلموم فؽ ؿراءة.

 : ما ضُمْؽؿ ايميب زمايمدف؟1188س

 ج: ٓ بلس بف ذم مـوشبوتف.

 



 

 : ما ضُمْؽؿ زمقع ضمؾقى اظمقيمد؟1189س

ج: إن بعتفو ؾال يشء ظؾقؽ، أصبحً حؾقى يلـؾفو افـوس، 

 و.وتتقق كػقس إضػول إفقف

 : ما ضُمْؽؿ يمٌس ايمـؼاب؟1191س

 ج: افـؼوب واجى ؾقًم أختوره مـ ؿقيَل افعؾًمء.

: ما ضُمْؽؿ مًازمؼات ىمرة ايمؼدم، زملن َيدهمع ىمؾ 1191س

 ؾمخص، وايمػائز يلطمذ اظمٌؾغ ىمؾف؟

 ج: ٓ جيقز.

 : ما ضُمْؽؿ فمدم إمتام أية وايمرىمقع دم كصػفا مثاًل؟1199س

 ج: إذا اـتؿؾ ادعـك ؾال بلس.



 

: ما ضُمْؽؿ فمدم دهمع ايمييٌة دم ايمدول إوروزمقة: 1192س

ا؟  ٕهنا ىمٌغمة صمدًّ

 ج: ٓ ُيؽؾِّػ اهلل كػًسو إٓ ُوشعفو.

 : ما ضُمْؽؿ ايمعؿؾ دم ذىمة ايمتلمكم؟1194س

 ج: أؿؾ أحقافف افؽراهي.

 : متك كؼرأ أذىمار اظمًاء؟1195س

 أىمثر ايمعؾامء فمعم أهنا زمعد اظمغرب.ج: 

 بعد افعك. ؼقل:وِمـ ايمعؾامء َمـ ي 

 واهلل أظؾؿ. وإول أؾمفر، 

 



 

: هؾ جيقز ووع اظمال دم ايمٌـؽ وإطمراج ايمػائدة 1196س

 يمؾػؼراء، زمدًٓ مـ سمرىمف زمال همائدة؟

ًَ ظؾقف افضقوع.  ج: كعؿ، جيقز، إن َخِشق

 : هؾ جيقز يمؾؿرأة إطمراج ايمزىماة ٕمفا؟1197س

 ج: كعؿ، جيقز هلو إن ـوكً إم ؾؼرة.

 جيقز يمؾقيمد إطمراج ايمزىماة ٕمف؟: هؾ 1198س

 ج: ٓ جيقز; ٕكف ُمؾَزم بوفـػؼي ظؾقفو مو دامً حمتوجي.

 : ما ضُمْؽؿ رضب ايمقصمف أشمـاء اظمشاصمرة؟1199س

 ج: ٓ جيقز.

ؿول صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: ))إذا ؿوتؾ أحدـؿ أخوه، ؾال 

 َيؾطؿـ افقجف((.



 

 -ايمنية: هؾ فمعم َمـ َأَهَّ دم اجلفرية وصَمَفر دم 1111س

 ؽمجقد ؽمفق؟

 ج: فقس ظؾقف شجقد شفق.

: زمعد أن اكتفقُت مـ ايمصالة سمذىمرُت أن شمقايب ىماكت 1111س

 كجًة، همام ضُمْؽؿ ايمصالة؟

 ج: افصالة صحقحي.

 : هؾ دم ))ايمًؾًؾة ايمصحقحة(( أضماديث وعقػة؟1119س

 ج: كعؿ; ؾوفشقخ إفبوين رمحف اهلل َبَؼ.

 غم ىمػافمؾف((؟: ما صحة ضمديث: ))ايمدال فمعم اخل1112س

ح هبو.  ج: فف صقاهد ُيصحَّ

 



 

 : ما ضُمْؽؿ فمؿؾ اظمرأة؟1114س

 ج: ظذ َحَسى ضبقعي افعؿؾ وادالبسوت ادحقطي بف.

 : ما ضُمْؽؿ آؽمتعاكة زمايمؽاهمر؟1115س

 ج: إذا مل يؽـ مـ وراء هذه آشتعوكي رضر، جوز.

يؾ   وافـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ اشتعون برجؾ مـ بـل ظبد افدِّ

يًطو، ذم ضريؼ اهلجرة.  هودًيو ِخرِّ

: ايمٌعض َيؽتب حمؿد )ص( زمدل )صعم اهلل فمؾقف 1116س

 وؽمؾؿ( همفؾ هذا طمطل؟

ًَ ؾوـتى )صذ اهلل  ج: اـتى )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ(، وإن صئ

َصؾِّ ظذ  ظؾقف وآفف وشؾؿ( ٕكـو كؼقل ـؾ تشفد: ))افؾفؿ

 حمؿد وظذ آل حمؿد((.



 

: فمعم ماذا َُيَْؿؾ ومقل ؾُمعٌة زمـ احَلجاج: )َْٕن َأزين 1117س

 َأضَمبُّ إرمَّ مـ أن ُأديمس((؟

ج: بقوُن ظظقؿ صلن افتدفقس، ؾوفتدفقس ـ وخوصي ظـ 

افؽذابغ وافضعػوء ـ ُيقِؿع إمي ذم ؽؾط ـبر. أمو افزكك 

ط. أمو افتدفقس ؾغش ٕمي ؾخطره ظذ ؾوظؾف وَمـ ُؾِعؾ هبو ؾؼ

 حمؿد ظؿقًمو.

 : هؾ فمذاب ايمؼػم كػز أو زمدين؟1118س

 ج: َأْمر ذفؽ مقـقل إػ اهلل.

وٓ خيػك ظؾقؽ أكؽ وأكً كوئؿ ؿد ترى ذم مـومؽ مو  

ا، وَتشعر ـلكف حؼقؼي، وتتؿـك أن يؽقن  يػزظؽ ويمدؽ جدًّ

 ُحؾًًم.

 



 

 : ما ىمػارة طمقاكة إماكة؟1119س

 طؾؿَتفؿ، وَتُرد إفقفؿ حؼقؿفؿ.ج: تتحؾؾ ممـ 

: ما صحة ضمديث: ))ايمؾفؿ إين أصٌحُت ُأؾمفدك 1111س

أكؽ أكت  -وُأؾمفد مَحَؾة فمرؾمؽ ومالئؽتؽ، ومجقع طمؾؼؽ

اهلل، ٓ إيمف إٓ أكت، وأن حمؿًدا فمٌدك ورؽمقيمؽ...(( 

 احلديث؟

 ج: شـده ضعقػ.

: ما ومقيمؽؿ همقؿـ ُيػتل زمجقاز آؽمتعاكة زماجلـ 1111س

 اظمًؾؿ؟

 ٓ كقاؾؼ ظذ افؼقل بوجلقاز، بؾ كػتل بعدم اجلقاز. ج:

 



 

: ما صحة ضمديث: ))ايمؾفؿ يمؽ ُصْؿُت، وفمعم 1119س

 رزومؽ أهمطرُت((؟

 ج: ضعقػ اإلشـود.

: هؾ جيقز فمدم افمتامد أي مذهب وأومقل: )أكا 1112س

مًؾؿ( وىمػك: ٕن دم زمـ ايمرؽمقل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ مل 

 سمؽـ هـاك أية مذاهب؟

 جيقز.كعؿ ج: 

أكو ُشـل، واحلؿد  همؼؾ:؟ يمؽـ إن ؽُمئؾَت: أؽُمـّل أكت أم ؾمقعل 

 هلل ظذ ُشـي رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.

 

 



 

 : ما صحة احلديث ايمذي همقف: 1114س

ْقَت زمف كػًؽ أو أكزيمَتف دم  ))وأؽمليمؽ زمؽؾ اؽمؿ هق يمؽ، ؽَمؿَّ

ىمتازمؽ، أو فَمؾَّؿَتف أضمًدا مـ طمؾؼؽ، أو اؽمتلشمرَت زمف دم فمؾؿ 

 ايمغقب فمـدك...(( احلديث.

ـف بعضفؿ، وٓ أراه َحَسـًو.  ج: هـوك كزاع ذم حتسقـف، َحسَّ

:  ما صحة ضمديث: ))فَمؾِّؿقا أوٓدىمؿ ايمتجارة، وٓ 1115س

 سُمعؾِّؿقهؿ اإلصمارة((؟

 ج: فقس بحديٌ.

: فمعم َمـ جتب صؾة ايمرضمؿ: فمعم إخ أو فمعم 1116س

 إطمت؟

 ج: ظؾقفًم مًعو.



 

 ًؾ زىماة؟: هؾ فمعم ايمع1117س

 ضعقػي. -ج: افـصقص افتل وردت أن ظذ افعسؾ زـوة

يلطمذ فُممم ايمـاسمج مـ  -وىمان أمغم اظمممـكم فمؿر ريض اهلل فمـف 

 اخلاليا.

ٕن ظؿر ـون ُيؽؾِّػ بحراشتفو، ؾؽون مو يلخذه  :ومال ايمعؾامء

 ظؿر مؼوبؾ حراشي افـحؾ. واهلل أظؾؿ.

 : ما ضُمْؽؿ ايمتصقير زماهلاسمػ؟1118س

 ؾقف واشع، فقس ـوفتصقير افػقتقؽراذم.ج: إمر 

 : ما ضُمْؽؿ ايمطالق زمايمتقومقع فمعم ومًقؿة ايمطالق؟1119س

 ج: افطالق واؿع، ؾوفتقؿقع بؿثوبي افتؾػظ.

 



 

 )إن اهلل مقصمقد زمال مؽان(؟ :: هؾ جيقز أن كؼقل1191س

 !!ج: هذا ـالم بوضؾ

ـُ َظَذ اْفَعْرِش اْشَتَقى}ٕن اهلل ؿول ظـ كػسف:   مْحَ ]ضف:  {افرَّ

6.] 

َْرَض َؾنَِذا ِهَل  }وؿول:  ْٕ  َأْن خَيِْسَػ بُِؽُؿ ا
ِ
ًَمء ـْ ذِم افسَّ َأَأِمـُْتْؿ َم

 [.67]ادؾؽ:  {مَتُقرُ 

وؿول صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ فؾجوريي:  ))أيـ اهلل؟(( ؿوفً: ذم 

و؟(( ؿوفً: أكً رشقل اهلل. ؿول: افسًمء. ؿول: ))َمـ أك

 ))َأْظتِؼفو ؾنهنو مممـي((.

 : هؾ يقصمد إمجاع فمعم سمغطقة ومدم اظمرأة؟1191س

ؾ، هل تريد ذم افصالة أو ؽرهو؟   ج: أرجق أن ُتػصِّ

 فؽـ ٓ يقجد إمجوع.



 

ٌَت أكف صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ ؽمَقؼرأ 1199س ؽمقرة ): هؾ شَم

 ايمرمحـ( فمعم أهؾ اجلـة؟

 ذفؽ.ج: مل َيثبً 

: ما صحة ضمديث: أسمصقم اظمرأة دم درع ومخار يمقس 1192س

فمؾقفا إزار؟ ومال: ))إذا ىمان ايمدرع ؽمازمًغا يغطل ـمفقر 

 ومدمقفا((؟

 ج: ٓ يصح.

 : ما صحة ضمديث: ))َداُووا مرواىمؿ زمايمصدومة(؟1194س

 ج: ٓ يصح.

 : ما ضُمْؽؿ ومراءة إزمراج؟1195س

 ج: دجؾ وصعقذة.



 

ـ، ومل : هؾ جتقز ايمعؿرة فمـ 1196س ًِّ احلل: ٕكف ىمٌغم دم ايم

 يًتطع ايمدطمقل إلم اظمؿؾؽة؟

 ج: كعؿ، دمقز.

 : ما صحة هذا احلديث: 1197س

فمـ ازمـ فمٌاس ريض اهلل فمـفام ومال: ظما َأسَمك مافمُز زمـ مايمؽ 

ٌَّؾَت، أو  ايمـٌلَّ صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ، ومال يمف: ))يمعؾؽ وَم

)َأكِْؽَتَفا((. نمؿزَت، أو كظرَت(( ومال: ٓ يا رؽمقل اهلل. ومال: )

 ؟ٓ َيْؽـل، ومال: همعـد ذيمؽ َأَمر زمرمجف

 ج: هذه افؾػظي )َأكِْؽَتَفو( صوذة ٓ َتثبً، وهل ذم افبخوري.

 : ما صحة ضمديث: ))احَلَجر إؽمقد مـ اجلـة((؟1198س

 ج: أختور أكف ضعقػ.



 

 : ما ضُمْؽؿ اإلضمرام مـ )ايمتـعقؿ( يمؾؿؼقؿ دم )مؽة(؟1199س

 ايمعؿرة همػقفا ومقٓن:إذا ىمـَت سَمؼصد ج: 

 أن َُترج فـ)افتـعقؿ( وتليت بعؿرة. أؾمفرمها فمـد اجلؿفقر: 

 أن هُتِؾ مـ دارك. وايمؼقل أطَمر: 

 أكف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ دو َبغَّ ادقاؿقً، ؿول:  وديمقؾ إطمغم:

))ُهـ هلُـ، ودَـ َأَتك ظؾقفـ مـ ؽرهـ ممـ أراد احلٍ أو 

ؾِؿـ حقٌ أكشل، حتك َأْهؾ مؽي افعؿرة. وَمـ ـون دون ذفؽ 

 مـ مؽي((.

 وِمـ افعؾًمء َمـ مَحَؾ ذفؽ ظذ احلٍ. واهلل أظؾؿ.

 

 



 

 : هؾ ايمتػمج مـ ايمؽٌائر؟1121س

ج: كعؿ، افتزج مـ افؽبوئر; ٕن افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ 

 ؿول: 

 ))صـػون مـ أهؾ افـور مل أرمهو: 

 وس.ؿقم معفؿ شقوط ـلذكوب افبؼر، َيرضبقن هبو افـ

وكسوء ـوشقوت ظوريوت ممقالت موئالت، رءوشفـ ـلشـؿي  

افُبْخً ادوئؾي، ٓ َيدخؾـ اجلـي وٓ جيدن رحيفو، وإن رحيفو 

 فققجد مـ مسرة ـذا وـذا((.

كعؿ، افؽبوئر تتػووت: ؾوفزكك ـبرة، وافتزج ـبرة، فؽـ 

 بقـفًم ؾورق.

د ايمقوقء؟1121س ًِ  : هؾ طمروج ايمدم مـ ايمػؿ وإكػ ُيػ

 ج: فقس هـوك دفقؾ ظذ ذفؽ.



 

 : ما ضُمْؽؿ ايمتخؾػ فمـ صالة اجلامفمة؟1129س

 ج: إن ـون فغر ظذر أراك تلثؿ.

 : هؾ جتقز صالة ايمؾقؾ زمدون وسمر؟1122س

 ج: كعؿ دمقز، فؽـ ؾوت خر.

: ما ضُمْؽؿ إفمطاء إب زىماة مايمف ٓزمـف اظمتزوج 1124س

 ايمػؼغم؟

 ق ظؾقف بعد أن تزوج.ج: كعؿ جيقز; ٕن إب ٓ َيؾزمف اإلكػو

: ما ضُمْؽؿ ومراءة ايمؼرآن دم اظمًجد ومٌؾ صالة اجلؿعة 1125س

 دم اظمقؽرهمقن؟

)هؾ ـون افُؼرآن ُيؼرأ ذم ادسجد بصقت ُيْسِؿع  إن ؽمليمَت:ج: 

 اجلؿقع ؿبؾ اجلؿعي ظذ ظفد افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ؟(



 

 مل يؽـ ذفؽ. ومؾـا: 

 خيػك.ثؿ إن بف تشقيًشو ظذ ادصؾغ ـًم ٓ  

 : هؾ ُيَرد طمػم اظمٌتدع؟ وإذا ىمان ٓ همام ايمضازمط؟ 1126س

 ج: ادبتدظي أصـوف ودروب: 

 ؾفـوك ادبتدع افداظل إػ بدظتف.

ون َمـ   وهـوك مبتدع صودق افؾفجي، وأهؾ بدظتف ُيؽػرِّ

 َيؽِذب.

 ؾػل ـؾ ذفؽ تػصقؾ حمؾف ـتى ادصطؾح.  

 : ما ضُمْؽؿ ايمًالم زمعد ايمصالة مٌاذة؟1127س

 إِْن وَمَصد ايمًائؾ ومقل ايمشخص ظمـ زمجقاره زمعد ايمصالة:ج: 

 )افسالم ظؾقؽؿ( ؾال موكع.



 

مل تؽـ ظذ ظفد افـبل صذ  -يمؽـ اظمصاهمحة فمؼب ىمؾ صالة 

 اهلل ظؾقف وشؾؿ، وفؽـ ٓ كستطقع تبديًعو ذم هذا افبوب.

 : ما ضُمْؽؿ اظمًح فمعم ايمـعؾ؟1128س

 ج: ٓ جيقز ادسح ظذ افـعؾ )اجلزمي(.

كًم جيقز ادسح ظذ اخلُػغ اتػوًؿو. وظذ اجلقرب ظذ خالف إ 

 ذم ذفؽ.

: َأوْمَرَض ؾمخص ؾمخًصا آطَمر مٌؾًغا مـ اظمال، 1129س

 زمعؿؾة ايمريال، همفؾ جيقز رده زمعؿؾة اجلـقف أو ايمدوٓر؟

ًَ هبو، إٓ  إذا  ج: َردُّ افؼرض يؽقن بـػس افعؿؾي افتل اؿسض

 تراضقتًم ظذ يشء معغ ؾفق جوئز.

 



 

 : هؾ جيقز أن أومقل: )أؽمتعكم زماهلل فمعم اهلل(؟1141س

ج: ٓ جيقز مثؾ هذا. فؽـ ورد ذم افبوب: ))وأظقذ بؽ 

 مـؽ((.

 : ما ضُمْؽؿ ومراءة ايمؼرآن ايمؽريؿ دم اظمعازي؟1141س

مل تؽـ  -ج: افؼراءة ذم ادعوزي بوفتقصقػ ادقجقد أن

 مقجقدة ظذ ظفد افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.

 ؾؿؼوظي بوإلمجوع. زية،أما ايمتع 

 : ماذا ُيؼال فمـد ايمتعزية؟1149س

 ج: يؼول أي ذـر فتصبر أهؾ ادقً.



 

كعؿ، َوَرَد أن افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ َأْرَشؾ ؿوئاًل: ))هلل مو  

َأَخذ، وفف مو َأْظَطك وـؾ يشء ظـده بلجؾ مسؿك، ؾؾتصز 

 وفتحتسى((.

بؾ ؿول فبعض افـسوء:  وفؽـ مل َيطَِّرد هذا افؼقل ذم ـؾ تعزيي،

 ))اتؼل اهلل واصزي((.

وؿول معوويي ٓبـ ظبوس: آَجَرك اهلل ذم احلَسـ بـ ظع يو بـ 

 ظبوس.

رات، ويمؽـ يصقم، همفؾ 1142س : ؾمخص مدمـ يمؾُؿخدِّ

 صالسمف صحقحة؟

رات ذم مقزان  ج: افصالة ذم مقزان احلسـوت، واُدخدِّ

 افسقئوت.



 

ٓ َيػتح زمازًما : ما صحة ضمديث: ))إن ايمشقطان 1144س

 ُمغؾًؼا((؟

 ج: حديٌ ثوبً صحقح.

 : هؾ جتقز صالة ايمػجر ومٌؾ مقفمدها زمؼؾقؾ؟1145س

 ج: ٓ دمقز.

: هؾ جيقز يمؾشخص ايمؼقام زمعؿؾقة اؽمتشفادية 1146س

 يمتػجغم كػًف؟

 ج: ٓ َيػعؾ.

: ما ضُمْؽؿ هومة ايمؽفرزماء، مع ايمعؾؿ زملن  هـاك 1147س

ا؟  مغآة دم ايمػقاسمغم صمدًّ

 جيقز رسؿي افؽفربوء.ج: ٓ 



 

 : ما ضُمْؽؿ َمـ ََيؾػ زمايمطالق وهق نمغم متزوج؟1148س

 ج: صخص ظوبٌ، ٓ ؿقؿي فؽالمف.

 :  ما ضُمْؽؿ صالة ؾمخص يصقم إذا زَمَدأ إذان؟1149س

 ج: افصالة صحقحي; ٕن اُدمذِّن ُيمذِّن ظـد دخقل افقؿً.

: صعم، وزمعد ايمصالة َوصَمد فمعم ايمثقب َمـقًّا، همام 1151س

 صحة ايمصالة؟

 ج: تصح افصالة، إذا ـون ؿد اؽتَسؾ مـ ادَـّل.

 : أؾمعُر زمخـؼة إذا ومرأُت )ؽمقرة ايمٌؼرة(.1151س

 ج: هذا مـ ظؿؾ افشقطون.

 : ما ضُمْؽؿ ضمديث ايمطايمب مع زمقؾتف دم اجلامعة؟1159س

 ج: هذا ظبٌ، وٓ جيقز.



 

 : ما ضُمْؽؿ اظمقفمظة وايمدفماء صمفًرا فمعم ايمؼػم؟1152س

، وٓ تؽـ ظودة مستديؿي. ج: إن احتقٍ ًْ  إفقفو ُؾِعؾ

 : هؾ احلجامة مػقدة يمؾـًاء؟1154س

وم موهًرا، وافشخص  ج: مػقدة فؾرجول وافـسوء، إذا ـون احلَجَّ

 حَيتوج إػ حجومي.

 : ما رأيؽؿ دم ىمتاب ))ظمَُْعة آفمتؼاد(( ٓزمـ ومدامة؟1155س

 ج: مل  أضؾع ظؾقف.

جلديد، مع دهمع : ما ضُمْؽؿ زمقع ايمذهب ايمؼديؿ زما1156س

 ايمػارق؟

 ج: ٓ جيقز.

 



 

 : هؾ اظمًقح ُرهمِع ضمقًّا؟1157س

 ج: كعؿ، ُرؾِع حقًّو.

: ما صحة احلديث ايمذي همقف أن ايمـٌل صعم اهلل فمؾقف 1158س

وؽمؾؿ ومال جلػميؾ فمؾقف ايمًالم، دم رضمؾة اإلهاء واظمعراج: 

))إن ايمؼقم ـ ايمؽػار ـ ٓ ُيصدومقكـل(( ومال: )إن أزما زمؽر 

ومؽ(؟  ُيَصدِّ

 ج: ٓ أصؾ فف.

ـ إهمضؾ يمؾٌس ايمٌـت احلجاب؟1159س ًِّ  : ما ايم

 ج: إذا ـوكً حمالًّ فؾػتـي، واإلفزام بعد افبؾقغ.

 : ما صحة ضمديث: ))ٓ ؽمالم فمعم ؿمعام((؟1161س

 ج: فقس هذا بحديٌ.



 

ٌَؾ ايمدفماء زمعد ايمصالة فمعم ايمـٌل صعم اهلل 1161س : هؾ ُيْؼ

 فمؾقف وؽمؾؿ؟

 مقـقل إػ اهلل.ج: إمر 

َل رصمؾ فمـد ايمـٌل صعم اهلل 1169س شَّ : ما صحة ضمديث: جَتَ

فمؾقف وؽمؾؿ، همؼال: ))ىُمػَّ فمـا صُمَشاءك: همنن أىمثرهؿ ؾمًٌعا دم 

 ايمدكقا أؿمقهلؿ صمقفًما يقم ايمؼقامة((؟

 ج: ٓ يصح.

 : هؾ جيقز ايمدفماء فمعم ايمؽاهمر زماؽمؿف؟1162س

 ج: افدظوء ظذ افؽوؾر بوشؿف ٓ جيقز.

 ما ضُمْؽؿ أؿمػال ايمؽػار إن ماسمقا صغاًرا؟: 1164س



 

ج: ُشئِؾ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظـ ذراري ادؼـغ، 

 ؾؼول: ))اهلل أظؾؿ بًم ـوكقا ظومؾغ((.

 : ما ضُمْؽؿ سمرك ايمًقاك؟1165س

ًَ إجر.  ج: هذا تػريط ذم ُشـي، ؾغويي مو ؾقف ُحِرم

 : هؾ همرؾماة إؽمـان سملطمذ كػس ضمؽؿ ايمًقاك؟1166س

 كعؿ، افػرصوة ـودِسقاك; ؾوفؼصد تـظقػ افػؿ.ج: 

: ما ضُمْؽؿ سمًؿقة ايمٌـات هبذه إؽمامء: )ؽمفام(، 1167س

 )كاهد(؟

 ج: ُتؽَره دعوكقفو.

 : هؾ ؿمؾب ايمعؾؿ همريضة فمعم ايمـًاء؟1168س



 

ج: فقس ؾرًضو ظذ افـسوء وٓ افرجول، إٓ افَؼْدر افذي بف 

 يؼقم ِديـؽ. 

 ٓ يصح. -(( احلديٌوحديٌ: ))ضؾى افعؾؿ ؾريضي...

: هؾ يؿؽـ يمؾؿرأة دم أطمرة أن سمتزوج نمغم 1169س

 زوصمفا؟

 ج: ذاك وارد، وإمر ذم ذفؽ مقـقل إػ اهلل.

ََرائِِؽ ُمتَّؽُِئقَن  }أمو ؿقفف:  ْٕ   {ُهْؿ َوَأْزَواُجُفْؿ ذِم طِاَلٍل َظَذ ا

 [ ؾؿعـوه: هؿ وأمثوهلؿ وَمـ هؿ ظذ صوـؾتفؿ.67]يس: 

ْؽؿ صالة ايمػرض دم وومتف دم ايمٌقت، ويمقس : ما ضُم 1171س

 دم اظمًجد؟

هوب فؾؿسجد.  ج: أرى َمـ َؾَعؾ هذا يلثؿ، مو دام يستطقع افذَّ



 

: ما صحة ضمديث: ))اؿمؾٌقا ايمعؾؿ مـ اظمفد إلم 1171س

 ايمؾحد((؟

 ج: ٓ َيثبً.

 : هؾ دم أدمل كجس؟1179س

 ج: كعؿ، دم أدمل كجس إذا ـون ـثًرا.

)ايمعارف زماهلل( سمػقد أن ايمشخص مـ  : هؾ فمٌارة:1172س

 أهؾ ايمصالح؟

 ج: هذه افعبورة ٓ َتعـل تقثقًؼو وٓ تعـل صالًحو!!

ـْ ضٍِغ }ؾنبؾقس ظورف بوهلل، ؿول:   ـْ َكوٍر َوَخَؾْؼَتُف ِم َخَؾْؼَتـِل ِم

[ ؾَلَؿر بلن افذي خؾؼف هق اهلل. ؾفق أؾضؾ 63]إظراف:  {

ؽـف َظَرف ومل تـػعف تؾؽ مـ ادالحدة. ؾنبؾقس ظورف بوهلل، ف

 ادعرؾي.



 

 : ما ضُمْؽؿ اؽمتخدام ومطرة ايمعكم أشمـاء ايمصقام؟1174س

 ج: ٓ بلس هبو مو مل تصؾ إػ اجلقف.

 : ما ضُمْؽؿ اؽمتخدام زمخاخ ايمرزمق أشمـاء ايمصقام؟1175س

ج: ُيؿـَع فؾصوئؿ; ٕن ظدًدا مـ إضبوء ؿوفقا:  خَيرج مـف َرذاذ 

 َيدخؾ اجلسؿ.

ب يمف((؟: ما صحة 1176س  ضمديث: ))ماء زمزم ظما ُذِ

 ج: ضعقػ اإلشـود.

: ومقيمف صعم اهلل فمؾقف وآيمف وؽمؾؿ: ))ٓ َيْػَرْك مممـ 1177س

مممـة، إِْن ىَمِره مـفا طُمؾًؼا َريِض مـفا آطَمر(( هؾ هذا طمػم أو 

 هنل؟

 ج: هذا هَنْل.



 

 : متك سُمؼٌَم ايمصالة؟1178س

 ج: ذم حول افسػر واحلرب.

ـ َأطَمذ زمرأي ازمـ فمٌاس دم اإلؿمعام : ما رأيؽؿ همقؿ1179س

 همؼط، يمؾحامؾ واظمروع إذا أهمطرسما دم رمضان؟

 ج: هذا رأي أراه ضعقًػو.

 : ما ضُمْؽؿ سمرىمقب إؽمـان؟1181س

 ج: ٓ بلس.

: دم ايمتشفد إوؽمط هؾ كؼرأ ايمتشفد ىماماًل، أم 1181س

 كؽتػل زمايمشفادسمكم؟

 ج: افذي أختوره آـتػوء حتك افشفودتغ.

 



 

 هؾ َيؾزم ايمتتازمع دم صقام ىمػارة ايمقؿكم؟: 1189س

 ج: ٓ َيؾزم.

: ما رأيؽؿ دم هذيـ ايمؽتازمكم: ))رصمال ضمقل 1182س

 ايمرؽمقل((، و))ايمرضمقؼ اظمختقم((؟

 ج: أشؾقهبًم ضقى، وفؽـ مل َيتحرَّ ادمفػون صحي إحوديٌ.

 : هؾ جيقز آومؼماض زمايمرزما مـ أصمؾ ايمزواج؟1184س

 ج: ٓ جيقز.

ؿ ايمًػر وىمتامن ذيمؽ فمـ ايمـاس خماهمة : ما ضُمؽْ 1185س

 ايمعكم؟

 ج: جوئز.



 

: ما ضُمْؽؿ راسمب ايمذي ٓ يداوم فمعم احلضقر دم 1186س

 ايمعؿؾ؟

ج: إن ـون فـ يرض بؿصوفح ادسؾؿغ وبنذن اددير ادبورش، 

 ؾال حرج.

 فمـدىمؿ دم ايمصٌغ زمايمًقاد؟ : ما ضُمْؽؿ ايمـفائل1187س

 افؽراهي.ج: احلؽؿ افـفوئل ظـدي ؾقف أكف جوئز مع 

ع ايمعؼقؼة؟1188س  : ىمقػ سُمقزَّ

 ج: ظذ ادتقرس.

: هؾ جيقز فمؿؾ فمؿرة حلل ممـقع مـ دطمقل 1189س

 اظمؿؾؽة؟

 ج: جيقز.



 

: ما صحة ضمديث: ))أول ما ُيرهَمع مـ هذه إمة 1191س

 اخُلشقع((؟

 ج: ٓ َيثبً.

س: ما صحة ضمديث: ))َيـٌم اإلؽمالَم أصحاب ايمرايات 

قد((؟ ًُّ  ايم

 .ج: حديٌ ضعقػ

: هؾ ايمؼراءة دم صالة اجلؿعة زمخالف ايمقارد فمـد 1191س

ـة؟ -ايمرؽمقل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ ًُّ  خُمايمِػة يمؾ

ج: ٓ; ؾوفـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يؼقل: ))اؿرأ بػوحتي 

َؾوْؿَرُءوا }افؽتوب ومو تقرس معؽ مـ افؼرآن((. واهلل يؼقل: 

َ ِمـْفُ   [.30]ادزمؾ:  {َمو َتَقرسَّ



 

همؼغمة، وهلا أوٓد صغار، مَجَْعـا هلا مٌؾًغا مـ  : امرأة1199س

اظمال وووعـاه دم ايمٌـؽ، ومـ ايمػقائد سُمـِػؼ اظمرأة وأوٓدها، همام 

 ضُمْؽؿ هذا ايمصـقع؟

 ج: بئس مو صـعتؿ، ُتطعؿقهنو وأوٓدهو افربو؟!

: ما صحة  ضمديث: ))أول ما ُيرهَمع مـ ايمعؾؿ فمؾؿ 1192س

 اظمقاريث((؟

 ج: ٓ َيثبً.

 ما صحة ضمديث: ))اخلقارج ىمالب أهؾ ايمـار((؟: 1194س

 ج: ذم شـده بعض ادؼول.

 : ما ضُمْؽؿ آضمتػال زمعقد إم وفمقد ايمزواج؟1195س

 ج: مـ افبدع.



 

 : هؾ جتقز آؽمتعاكة زماجلـ اظمًؾؿ فمعم ايمعالج؟1196س

 ج: ٓ دمقز.

ْكِس َيُعقُذوَن بِِرَجو}ؿول تعوػ:  ـَ اإْلِ وَن ِرَجوٌل ِم ـَ ُف  ـَ َوَأكَّ ٍل ِم

ِـّ َؾَزاُدوُهْؿ َرَهًؼ   [.7]اجلـ:  {اجْلِ

ومو اشتعون افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ بوجلـ، مع وجقد اجلـ 

 ادممـ بف اُدِحى فف.

: ما صحة احلديث ايمذي يػقد أن فُمْؿر إمة 1197س

 اإلؽمالمقة أيمػ ومَخْس ِمئة فمام؟

 ج: ٓ َيثبً، ثؿ ٓ َيثبً، ثؿ ٓ َيثبً.

ضمديث: ))فَمؾِّؿقا أوٓدىمؿ ايمصالة وهؿ  : ما صحة1198س

ومقا زمقـفؿ دم  أزمـاء ؽمٌع، وارضزمقهؿ فمؾقفا وهؿ أزمـاء فَممْم، وهَمرِّ

 اظمضاصمع((؟



 

ـف بعض افعؾًمء، وهق ؿوبؾ فؾتحسغ.  ج: َحسَّ

 : هؾ ُيْعَذر زماجلفؾ َمـ وومع دم ايمممك صماهاًل؟1199س

 ج: كعؿ، ُيْعَذر.

ًٓ : ؾمخص همؼغم ومريض، مَجَع يمف أهؾ ا1911س خلغم ما

إلصمراء فمؿؾقة صمراضمقة، وزمعد أؾمفر مـ ايمعالج ؾمػاه اهلل، وومد 

 زمؼل معف صمزء مـ اظمال، همامذا َيصـع زمف؟

 ج: ٓ موكع أن يستخدمف ٕؽراضف افشخصقي.

: ما صحة احلديث ايمؼدد: ))اؾمتد نمضٌل فمعم 1911س

 َمـ ـَمَؾؿ َمـ مل جيد يمف كاًسا نمغمي((؟

 ج: ٓ يصح.



 

ًُّ 1919س ـة فمـد ؽمؽب اظماء اظمغقم أن أذىمر اهلل، : هؾ مـ ايم

 وإٓ يرىمٌـل فمػريت؟

 ج: فقس هـوك دفقؾ ظذ ذفؽ.

: هؾ ُيَعؾ ضمديث: ))أفمامر أمتل ما زمكم ايمًتكم 1912س

 وايمًٌعكم(( زمـ)حمؿد زمـ فمؿرو(؟

 ج: اخلَْطى ذم ذفؽ يسر.

ٕن )حمؿد بـ ظؿرو( إذا كصقا ظذ ومهف ذم  وأكا أراه ضمًـًا: 

هذا احلديٌ، َكؼبؾ كصفؿ وأؿقاهلؿ. فؽـ إذا مل يـصقا وإمر 

ـ حديثف  -أي: ادعـك افعوم فؾحديٌ حمتؿؾ -حمتؿؾ ؾُقحسَّ

 إن صوء اهلل.

 

 



 

 : هؾ جيقز سملطمغم صالة ايمعشاء زمًٌب ايمعؿؾ؟1914س

رهو بعد ج: كعؿ، جيقز، فؽـ إػ ؿبؾ افػجر، وفقتؽ ٓ تمخ

 مـتصػ افؾقؾ حتك ٓ َتدخؾ ذم افؽراهي.

: هؾ ورد أن أضمًدا فمعم فمفد ايمرؽمقل صعم اهلل فمؾقف 1915س

 وؽمؾؿ سمزوج زماجلـ؟

 ج: مل َيِرد هذا.

 : ما آطِمر ىمالم ايمـٌل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ؟1916س

 ج: ))افؾفؿ اؽػر يل وارمحـل، وَأحِلؼـل بوفرؾقؼ إظذ((.

ؼدد ايمذي همقف أن ايمرب سمعالم : ما صحة احلديث ايم1917س

يـادي يقم ايمؼقامة همقؼقل: ))أيـ صمغماين؟(( شمؿ يـادى: ))هؿ 

ر اظمًاصمد((؟  فُمامَّ



 

 ج: ٓ يصح، ثؿ ٓ يصح.

 : ما ضُمْؽؿ حتريؽ ايمًٌازمة دم ايمتشفد؟1918س

 ج: ظبٌ وٓ يصح، وتؾؽ روايي صوذة ٓ تصح.

 : أيـ سمؼػ اظمرأة إذا صؾت مع زوصمفا مجافمة؟1919س

 تؼػ خؾػف.ج: 

َؾ، َواظمَُْحؾََّؾ 1911س ـَ اهللُ اظمَُْحؾِّ : ما صحة ضمديث: ))يَمَع

 يَمُف((؟

 ج: ثوبً صحقح.

 : ما ضُمْؽؿ ايمضحؽ زمصقت مرسمػع دم ايمصالة؟ 1911س

 ج: ُيبطؾفو.

 



 

 : هؾ جيقز رم هومة ؽمارومل؟1919س

 ج: إذا تلـدَت أكف رسؿؽ، ؾؾؽ أن تلخذ ؿدر ادرسوق مـؽ.

 ؟سمًؿقة ايمقيمد زماؽمؿ )أيمؽًـدر(: هؾ جتقز 1912س

 ج: ُيؽَره ذفؽ; ٕكؽ تسؿقف بلشًمء افؽػور.

: هؾ جيقز يمؾؿرأة ؿمؾب ايمطالق إذا ؿَمَؾب زوصمفا 1914س

 مـفا احلرام؟

 ج: جيقز.

: هؾ ُيعتػَم مال ايمدىماسمرة اجلامعقكم ايمذيـ جُيػِمون 1915س

حقهؿ  ؽُمحًتا؟ -ايمطؾٌة فمعم ذاء ىمتٌفؿ، وإٓ ما َكجَّ

 ُشْحً وُطْؾؿ.ج: ضبًعو، 

 



 

ة يمزواج ايمٌـت؟1916س د ايمممع ؽِمـًّا ُمَعقَـّ  : هؾ ضَمدَّ

ـ مـفو افزوج إٓ ذم حول حتؿؾفو  ج: ٓ، وفؽـ ٓ ُيؿؽَّ

 افزواج.

 : ما ضُمْؽؿ ايمتًؿقة زماؽمؿ )ؾمفاب(؟1917س

ج: فقس ؾقف كص يؿـعف، وؿد ـون مـ افعؾًمء )حمؿد بـ مسؾؿ 

ْهري(.  بـ صفوب افزُّ

 ًمء ؿد ـرهف.وإن ـون بعض افعؾ 

: َيعؿؾ دم زمازار يٌقع ايمتحػ واإلىمًًقارات، هؾ 1918س

 مايمف ضمرام؟

 ج: فقس بحرام.

 



 

 : هؾ سمؼقل زمايمُعْذر زماجلفؾ؟1919س

ج: هـوك ُظْذر بوجلفؾ، هـوك ُظْذر بوجلفؾ، هـوك ُظْذر 

 بوجلفؾ.

: رصمؾ يريد سمقزيع سمرىمتف فمعم أزمـائف وهل ضمل: 1991س

 ؿ زمعد مقسمف؟خماهمة أن ََيصؾ ـمؾؿ دم ايمتؼًق

ج: ٓ بلس بذفؽ، وفؽـ حَيتػظ بوٕوراق مع صخص ظدل 

 أمغ، وإذا موت ُيَسؾَّؿ فؽؾ صوحى حؼٍّ حؼف.

 : ظمـ جتقز ايمزىماة مـ ايمعائؾة؟1991س

 ج: افزـوة دمقز فؾػؼراء افذيـ ٓ َيؾزمؽ اإلكػوق ظؾقفؿ.

 



 

: ما ضُمْؽؿ ذاء يمعب إؿمػال مـ دزماديب 1999س

 وفمرائس؟

 بذفؽ.ج: ٓ بلس 

 : هؾ ؽُمـة ايمػجر سمؼقم مؼام حتقة اظمًجد؟1992س

 ج: كعؿ، تؼقم مؼوم حتقي ادسجد.

 : ما ضُمْؽؿ مشاهدة إهمالم واظمًؾًالت؟1994س

 ج: ذم افغوفى حَتؿؾ ؾسًؼو، ؾؿشوهدهتو حرام.

ًٌا 1995س : ما ضُمْؽؿ سمغؿقض ايمعقـكم دم ايمصالة ؿمؾ

 يمؾخشقع؟

اهلل صذ اهلل ظؾقف  ج: ُيؽَره ذفؽ، ؾؾؿ َيِرد هذا ظـ رشقل

 وشؾؿ.



 

 : هؾ ُيًتَحب سملطمغم ايمعشاء؟1996س

 ج: ُيستَحى تلخر افعشوء مو مل يصؾ إػ مـتصػ افؾقؾ.

 : إذا أطمطل اإلمام دم ايمصالة، همامذا سمػعؾ اظمرأة؟ 1997س

ؼ.  ج: ُتصػِّ

 :  هؾ َدطْمؾ ٓفمب ايمؽرة ضمرام؟1998س

 ج: ٓ.

 اهمًرا؟: ما ضُمْؽؿ َمـ َُيِب ٓفمب ىمرة ومدم ىم1999س

ج: هق ٓ حيبف فديـف، وإكًم حُيبف فػـف ـ ـًم يؼقفقن ـ ؾال َيؽػر 

 بذفؽ.

 : ما صحة ضمديث: ))اظمرء فمعم ِديـ طمؾقؾف((؟1921س

 ج: شـده ؾقف ضعػ.



 

 : هؾ صقت اظمرأة فمقرة؟1921س

 ج: فقس بعقرة، إٓ إذا ـوكً َُتضع بوفؼقل وَتػتـ افرجول.

َـّ َمَتوًظو  َوإَِذا}أمو دون ذفؽ، ؾنن اهلل ؿول:  َشَلْفُتُؿقُه

 ِحَجوٍب 
ِ
ـْ َوَراء َـّ ِم  [.64]إحزاب:  {َؾوْشَلُفقُه

 : ما ضُمْؽؿ ايمعؿؾ دم مصؾحة ايميائب؟1929س

 ج: جوئز مع افؽراهي.

 : هؾ هـاك ))خمتٌم سمػًغم ايمطػمي(( ٓزمـ ضمجر؟1922س

 ج: ٓ أظؾؿ.

 : ما ضُمْؽؿ ومص اظمرأة ؾمعرها؟1924س

 فؾتشبف بوفرجول. ج: جيقز، مو مل تصؾ بذفؽ

 



 

 : َمـ كذر ويريد أن َيرصمع دم ايمـذر ماذا َيصـع؟1925س

ر ـػورة يؿغ إن ظجز متوًمو ظـ افقؾوء بوفـذر.  ج: ُيؽػِّ

 : ما صحة ضمديث:  1926س

ْقا،  ))َمـ سمقول هملضمًـ ووقءه، شمؿ راح همقصمد ايمـاس ومد َصؾَّ

أفمطاه اهلل صمؾ وفمز ِمثؾ أصمر َمـ صالها وضميها، ٓ َيـؼص 

 ؽ مـ أصمرهؿ ؾمقًئا((؟ذيم

ـف بعض افعؾًمء.  ج: َحسَّ

 :  هؾ جيقز سمؼٌقؾ ايمؽعٌة؟1927س

 ج: كعؿ، جيقز تؼبقؾفو.

 : ما هق اظمُؾتَزم؟1928س

 ج: ادسوؾي بغ احلََجر إشقد وبوب افؽعبي.



 

 : ما ضُمْؽؿ أطمذ إصمر فمعم ايمؼراءة دم اظملسمؿ؟1929س

ؾقف افصالة ج: هذا افصـقع مل يؽـ مقجقًدا ظذ ظفد افـبل ظ

 وافسالم.

 وٓ أشتطقع افؼطع بوفتحريؿ. 

: ىَمُثر احلديث فمـ ىمتب ؽمقد ومطب أهنا حتتقي فمعم 1941س

 أهمؽار سمؽػغمية، همفؾ هذا صحقح؟

 ج: كعؿ، هبو بعض إؾؽور افتل ؾقفو صذوذ وخطقرة ـثرة!

ـي واجلًمظي،    ؾنذا ـون افشخص َيعرف ادـفٍ افعوم ٕهؾ افسُّ

 جوز فف أن َيؼرأ ؾقفو.

ـي واجلًمظي،   فؽـ إذا ـون  ٓ َيعرف ادـفٍ افعوم ٕهؾ افسُّ

 ؾـخشك ظؾقف أن يتقرط ذم افتؽػر إذا ؿرأهو.



 

 :  ما صحة ضمديث: 1941س

: ))إذا ىَمـَز ايمـاس ايمذهب وايمػضة هماىمـزوا همٓء ايمؽؾامت

ايمؾفؿ إين أؽمليمؽ ايمثٌات دم إمر، وايمعزيؿة فمعم ايمرؾمد، 

 وأؽمليمؽ ؾمؽر كعؿتؽ...(( احلديث؟

 ج: ٓ يصح.

: ومال: )وفَمْفد اهلل يمـ أهمعؾ ىمذا( شمؿ هَمَعؾ، همام 1949س

 احُلْؽؿ؟

 ج: ظؾقؽ ـػورة يؿغ، ؾؽػورة افعفد ـػورة يؿغ.

 : ما ضُمْؽؿ ايمتـازمز زمإيمؼاب فمعم ؽمٌقؾ اظمزاح؟1942س

  جيقز، وفق ظذ شبقؾ ادزاح.ج: ٓ

 



 

 : ما ضُمْؽؿ ايمطالق اظمُعؾَّؼ؟1944س

ج: ذم افغوفى افذيـ ُيعؾِّؼقن افطالق مـ ادكيغ َيؼصدون 

 بف افتفديد، ؾقؽقن احلؽؿ ـػورة يؿغ وٓ حُتَسى تطؾقؼي.

 : هؾ طمدمة ُأم ايمزوج واصمٌة فمعم ايمزوصمة؟1945س

 افؽريؿي.ج: فقسً بقاجبي، وإكًم هل مـ إخالق 

 : ما ضُمْؽؿ ايمتلذيـ زمدون ووقء؟1946س

 ج: إذان صحقح، وفؽـ افقضقء حؼ وُشـي ـًم ؿول افعؾًمء.

 : ما ضُمْؽؿ َمـ َيدطمؾ اظمًجد وهق صُمـُب؟1947س

 ج: ُيؽَره فف ذفؽ.

ؽ(؟1948س  : ما معـك )شَمؽِؾْتَؽ ُأمُّ

 َؾَؼدْتؽ ُأمُّؽ.  اظمعـك:ج: 



 

 هل ـؾؿي ٓ ُيؼصد هبو معـوهو. ويمؽـفؿ يؼقيمقن:

ـؽؾؿي ادكيغ بعضفؿ فبعض: )اهلل خِيرب بقتؽ(، وهؿ ٓ  

 يريدون خراب افبقً ظذ احلؼقؼي.

 : ما صحة ضمديث اظمزء دم صالسمف؟1949س

 ج: ثوبً صحقح.

: ما ضُمْؽؿ زمقع وذاء إؽمـان يمطؾٌة دم ىمؾقات ؿمب 1951س

، ويمقس هـاك إؽمـان، وهؿ حمتاصمقن إيمقفا زمغرض ايمدراؽمة

 ؽمٌقؾ إٓ ذاؤها، همام احُلْؽؿ؟

 ج: ٓ بلس بذفؽ.

: هؾ جيقز ايمتػمع زمايمدم يمـٌماين، وايمدفماء يمف 1951س

 زمايمشػاء؟ 



 

ج: كعؿ، جيقز، جيقز افدظوء فؾؽػور بوفشػوء إذا مل يؽقكقا 

 يستعقـقن هبذا ظذ إيذاء ادسؾؿغ.

: هؾ فمدم إطمراج ايمؾًان دم ضمرف ايمذال دم ومقيمف: 1959س

ـَ َأْكَعْؿَت فَمَؾْقِفْؿ ِسَ }  [  ُيٌطؾ ايمصالة؟7]ايمػاحتة:  {اَط ايمَِّذي

ج: ٓ ُيبطؾفو، واحلروف افتل تتؼورب خمورجفو ُيتجووز ظـفو 

 ـًم ؿول احلوؾظ ابـ ـثر رمحف اهلل.

: هؾ صح أن زمقل وزمعر احلصان دم مقزان اظمممـ 1952س

 يقم ايمؼقامة؟

إذا ــً تريب حصوًكو  : أكؽيمقس هبذا ايمؾػظ، وإكام ايمؼصدج: 

وحتبسف حتك دموهد ظؾقف ذم شبقؾ اهلل، وُتؽِرم هذا احلصون، 

وتعطقف مسوؾي ـبرة مـ إرض ادزروظي، يلـؾ ـقػ يشوء، 

 ؾفق يبعر هـو وهـو ويبقل هـو وهـو.



 

ًَ ؾقفو احلصون فتؼقيف فؾغزو   ؾفذه ادسوؾوت افتل أكً أضعؿ

 هل ذم مقزان حسـوتؽ. -ذم شبقؾ اهلل

أكؽ ُتطِعؿ احلصون فقجف  ؾقس اظمراد ذات ايمٌعر، إكام اظمراد:هم 

 اهلل حتك يؼقى ظذ افغزو ذم شبقؾ اهلل.

: ما صحة ضمديث: ))ايمؾفؿ إين أفمقذ زمؽ مـ 1954س

ٌْـَة دم ايمًػر((؟  ايمضُّ

 ج: ٓ أظؾؿ ظـف صقًئو.

 : هؾ ؽمقدكا َيقك فمؾقف ايمًالم دم اجلـة؟1955س

، فؽـ مآفف إػ اجلـي، وؿد ُؿتِؾ ج: أن اهلل تعوػ أظذ وأظؾؿ

 صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، ظذ مو تقاترت بف أثور.

 



 

 : ما ضُمْؽؿ إؽمؼاط اجلـكم؟1956س

ًْ ؾقف  وح ٓ جيقز إكزافف; ٕكف كػس ُكِػخ ًْ ؾقف افرُّ ج: إذا ُكِػخ

وح.  افرُّ

وح وـوكً هـوك ظؾي ؿقيي إلكزافف،   إمو إذا مل ُتـَػخ ؾقف افرُّ

 ؾبَحَسى تؾؽ افعؾي.  

: ما ضُمْؽؿ ؿمؾب ايمزوصمة ايمطالق: ٕن زوصمفا سمزوج 1957س

 فمؾقفا؟

ًِ افطالق ؾسترض بـػسفو.  ج: إن َضؾب

فؽـ ٓ َتطؾى ضالق أختفو )افزوجي اجلديدة( ٕن افـبل   

صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ هنك ظـ ذفؽ ؾؼول:  ))ٓ َتسلل ادرأة 

ر هلو((.  ضالق أختفو فَتستػرغ صحػتفو; ؾنكًم هلو مو ُؿدِّ

 



 

 : هؾ اظمقت زمداء ايمنؿمان ؾمفقد؟1958س

ج: اهلل أظؾؿ، وادبطقن ظؿقًمو صفقد، ؾلي مريض موت  

 افبطـ ؾنن صوء اهلل مـ افشفداء. بؿرض ذم

فمؾقفام  -: هؾ صحقح أن صمػميؾ ومقؽائقؾ1959س

 وَماسَمال مع ايمـٌل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ دم نمزوة ُأضُمد؟ -ايمًالم

 ج: ـون ذفؽ ذم ؽزوة بدر.

ؿول يل افـبل صذ اهلل ظؾقف همعـ فمقم ريض اهلل فمـف ومال:   

مقؽوئقؾ،  وشؾؿ وٕيب بؽر: ))مع أحدـًم جزيؾ، ومع أَخر

 وإرساؾقؾ َمَؾٌؽ ظظقؿ َيشفد افؼتول((.

ْؿ } وومال سمعالم: ـُ ُؽْؿ َؾوْشَتَجوَب َفُؽْؿ َأينِّ مُمِدُّ إِْذ َتْسَتِغقُثقَن َربَّ

ـَ ادَْاَلئَِؽِي ُمْرِدؾَِغ   [.:]إكػول:  {بَِلْفٍػ ِم



 

: ما صحة سمؾؽ مؼقيمة: )هاكقا فمعم اهلل همَعَصْقه، ويمق 1961س

وا فمؾقف يمع  صؿفؿ(؟فَمزُّ

ًْ )ُؿزص(، فؽـ  ج: تؾؽ مؼقفي مـسقبي ٕيب افدرداء دو ُؾتِح

 مل أؿػ هلو ظذ شـد ثوبً.

ا زمًٌب فمؿؾقة صمراضمقة؟1961س ًً  : ما ضُمْؽؿ ايمصالة صمايم

 ج: ٓ حرج.

 : هؾ جتب ايمزىماة دم ايمغـؿ إذا زمؾغت أرزمعكم؟1969س

ْؾػي. ـُ  ج: كعؿ دمى، فؽـ إذا ـوكً شوئؿي، ترظك جموًكو بدون 

 : هؾ يؿؽـ ومضاء ايمِقسمر؟1962س

 ج: كعؿ، يؿؽـ.

 



 

ـة؟ 1964س ًُّ ل أومقال ايمصحازمة مـزيمة ايم  : هؾ سُمـَزَّ

ج: ٓ، فؽـ أؿقال افصحوبي أؾضؾ مـ أؿقافـو، وفؽـ أؿقاهلؿ 

َؿْد َجَعَؾ اهللُ }فقسً ـؼقل رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، 

 َؿْدًرا
ٍ
ء  [.4]افطالق:  {فُِؽؾِّ يَشْ

 ؾ ذح يمـ))صحقح اإلمام مًؾؿ((؟: ما أهمض1965س

 ج: ))رشح افـقوي(( ذم اجلؿؾي.

: مات فمامؾ دم ذىمة، ومَجَع زمالؤه مع زمعضفؿ 1966س

ؿ ىماظمغماث فمعم ايمؽؾ؟ ًَّ  مٌؾًغا ٕهؾ زمقتف، همفؾ هذا اظمال ُيَؼ

ؿ َوْؾؼ آراء َمـ مَجَُعقهو.  ج: ُيَؼسَّ

 : هؾ احلديث اظمُرؽَمؾ ضُمجة؟1967س

 إذا ـون ُمرَشؾ صحويب.ج: فقس بُحجي، إٓ 



 

 : هؾ جيقز اخلروج فمعم احلاىمؿ إن ىمان ـماظمًا؟1968س

))إٓ أن َتَرْوا ـػًرا  ايمرؽمقل فمؾقف ايمصالة وايمًالم ومال:ج: 

 َبقاًحو ظـدـؿ مـ اهلل ؾقف برهون((.

 ويضاف إلم ذيمؽ أمر: إذا ىماكت اظمصؾحة اظمرصمقة أفمظؿ مـ

 ادػسدة.

 عم اظمُحتَي؟: هؾ جيقز ومراءة )ؽمقرة يس( فم1969س

 ج: حديٌ ))اؿرءوا يس ظذ مقتوـؿ(( حديٌ ضعقػ.

 : هؾ جيقز ايمتًقيؼ زمايمعؿؾة فمػم اإلكؼمكت؟1971س

 ج: ٓ جيقز; ٕن افُعؿؾي ُيشَسط ؾقفو افتؼوبض.

 



 

عر دم ايمعؿرة، وضَمؾؼُتف زمعد طمؾع 1971س قُت ضَمْؾؼ ايمشَّ ًِ : َك

 اإلضمرام؟

 ج: ٓ بلس بذفؽ.

ووع ايمزيت وايمؽريؿ فمعم : هؾ يصح ايمقوقء مع 1979س

عر؟  ايمشَّ

 ج: كعؿ، افقضقء صحقح.

: ما ضُمْؽؿ آؽمتؿـاء يمرصمؾ متزوج، ويمؽـف مًاهمر 1972س

 يمدويمة أطمرى، وزوصمتف يمقًت معف؟

و بؼقفف تعوػ:  ذهب ايمشاهمعل إلم حتريؿف،ج:  ـَ }حمتجًّ ِذي َوافَّ

َّٓ َظَذ َأْزَواِجِفْؿ َأوْ 6ُهْؿ فُِػُروِجِفْؿ َحوؾُِظقَن ) ًْ  ( إِ َمو َمَؾَؽ

ُْؿ َؽْرُ َمُؾقِمَغ ) ـِ اْبَتَغك َوَراَء َذفَِؽ َؾُلوَفئَِؽ 7َأْيًَمهُنُْؿ َؾنهِنَّ ( َؾَؿ

 [.8 - 6]ادممـقن:  {ُهُؿ اْفَعوُدونَ 



 

 : ما ضُمْؽؿ صالة حتقة اظمًجد واإلمام فمعم اظمـػم؟1974س

 ج: ٓ بلس بذفؽ.

 صذ اهلل ظؾقف جوء ُشَؾْقؽ افَغَطػوين يقم اجلؿعي، ورشقل اهلل

وشؾؿ خيطى، ؾجؾس ؾؼول فف: ))يو ُشَؾْقؽ، ؿؿ ؾورـع 

 رـعتغ((.

: ما ضُمْؽؿ زمقع ومطعة أرض يمـٌماين، وـمـل أكف 1975س

 ؽمَقٌـل فمؾقفا ىمـقًة؟

ج: إن تلـدَت أكف شَقبـل ظؾقفو ــقسي، ؾال تبعفو فف; ٕكؽ 

 هبذا تعووكف ظذ اإلثؿ وافعدوان.

 وإذا ـون بـوء افؽـقسي ظؾقفو ُمستَبعًدا، ؾال حرج مـ بقعفو فف. 

ًٓ يمؾزواج، ومرت فمؾقف ؽَمـة، همفؾ 1976س : أكا مدطمر ما

 جتب همقف ايمزىماة؟



 

ج: كعؿ، دمى ظؾقف افزـوة إذا َبَؾغ افـصوب وَحوَل ظؾقف 

 احلقل.

 : هؾ جيقز زمقع ذهب اظمرأة مـ نمغم رواها؟1977س

 ج: ٓ جيقز; ٕكف مفرهو.

 : هؾ ايمتؿًح زمايمؽعٌة وايمرىمـ ايمقامين صمائز؟1978س

ج: اشتالم احلََجر إشقد وتؼبقؾف َؾَعؾف افـبل ظؾقف افصالة 

 وافسالم، وـذا اشتؾؿ افرــ افقًمين.

ًِ امرأة بلشتور افؽعبي ذم زمون ابـ ظبوس ريض اهلل   وؿد َتعؾؼ

ه أن َيـظر ٓمرأة مـ أهؾ اجلـي، ؾؾقـظر  ظـفًم، ؾؼول: َمـ رَسَّ

 هلذه ادرأة ادتعؾؼي بلشتور افؽعبي.

ًِ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، ؾؼوفً: إين ُأرَصع،   وؿد أت

 وإين أتؽشػ، ؾودع اهلل يل!



 

ًِ صزِت  ًِ دظقُت اهلل أن  ؿول: ))إن صئ وفِؽ اجلـي، وإن صئ

 يعوؾقِؽ(( ؾؼوفً: أصز. 

 ؾؼوفً: إين أتؽشػ، ؾودع اهلل يل أن ٓ أتؽشػ. ؾدظو هلو.

ُه(؟1979س َس اهللُ ِهَّ  : ما ضُمْؽؿ ومقل ايمؼائؾ فمـ اظمقت: )وَمدَّ

أوردوهو ذم صقخ اإلشالم ابـ  هذه آصطالضمات ايمغريٌةج: 

 تقؿقي.

ًٌا وك  )ريض اهلل ظـف(، )َؽَػر اهلل فف(،  ؼقل:همؾـطرضمفا صماك

ـي.  )رمحف اهلل(، هذه افقاردة ذم افؽتوب وافسُّ

س اهلل ِهه(   ؾال أظؾؿ هلو صقًئو ملثقًرا. أما )وَمدَّ

 : هؾ َأطْمذ وصػات يمتحديد صمـس اظمقيمقد ضمرام؟1981س



 

ج: فقس بحرام، وإكًم هل مـ بوب إخذ بوٕشبوب، مع 

 شالمي ادُعتَؼد.

ما ايمرأي همقؿـ َيتػؾقن زماظمقيمد ايمـٌقي: زمُحجة : 1981س

أهنؿ ُمؼؾِّدون، وٓ يؿؽـفؿ ايمـظر دم اظمًائؾ ايمعؾؿقة وصحة 

 إضماديث ووعػفا؟

 }ج: إذا ـون افشخص شَقتبع افتؼؾقد، ؾؼد ؿول أهؾ افؽػر: 

بِقاَل ) اَءَكو َؾَلَضؾُّقَكو افسَّ َزَ ـُ ـَو إِكَّو َأَضْعـَو َشوَدَتـَو َو ـَو آهِتِْؿ ( رَ 78َربَّ بَّ

بًِرا  ـَ ـَ اْفَعَذاِب َواْفَعـُْفْؿ َفْعـًو  ، 78]إحزاب:  {ِضْعَػْغِ ِم

79.] 

 ))افَعَؾؿ افشومخ ذم ذم اتبوع أبوء  وأكصحؽ زمؼراءة ىمتاب:

 وادشويخ((.

غْم؟1989س ًَّ  : ما ضُمْؽؿ أطمذ ايمتعقيض حلقادث ايم



 

 ج: ٓ بلس هبو، خذهو.

هاب يمؾ1982س  عؿرة وفمقمَّ ديقن؟: هؾ جيقز ايمذَّ

. ًٓ د افديقن أو ا ؾَسدِّ ً ًَ خُمرَّ  ج: إذا ــ

أمو إذا ـوكً افديقن مؾققًكو مثاًل، وافعؿرة شُتؽؾِّػ أفػغ 

 ثالثي، ؾفـو ٓ ُتمثِّر.

 :  ما مؼدار ىمػارة ايمقؿكم؟1984س

ج: إضعوم َظَؼة مسوـغ، ـؾ مسؽغ وجبي ُمشبِعي مـ 

 ضعومؽ ادتقشط.

 ايمػمهمان ضمرام؟ : هؾ اؽمتعامل1985س

ج: افزؾون فقس بحرام، فؽـ افُبعد ظـف أؾضؾ واشتبدافف 

 بعطقر بعقدة ظـ افشبفوت.



 

 : هؾ ايمعٌادات ايمتل هُمِعؾْت صمفاًل سُمعاد؟1986س

ًْ جفاًل واكتفك وؿتفو  ٓ ُتعود. -ج: افعبودات افتل ُؾِعؾ

 : هؾ صالة اظمرأة يمؾجؿعة سُمغـِل فمـ صالة ايمظفر؟1987س

اجلؿعي مع افـوس ذم ادسجد، أجزأهتو تؾؽ ج: إذا صؾً 

 افصالة.

 : ما هق احلديث اظمًتػقض؟1988س

هق افذي اشتػوضً ضرؿف. وهق مرحؾي  فمـد إىمثريـ :ج: 

 بغ ادشفقر وادتقاتر.

تؽقن ظدة أشوكقد خمتؾػي مـ أول افسـد  وِمـ ايمعؾامء َمـ ومال:

 إػ آِخره.



 

حلديث ازمـ : هؾ جيقز اجَلْؿع زمدون أي فمذر: 1989س

 فمٌاس ايمذي دم ))صحقح مًؾؿ((؟

ج: ٓ، هل أظذار ُأَخر، فقسً مرًضو وٓ خقًؾو، وٓ شػًرا 

 وٓ مطًرا. وإكًم مثاًل ـطوفى ذم امتحون.

: امرأة مات زوصمفا مـذ شمالث ؽمـقات، وهل سَمعؾؿ، 1991س

 همؽقػ سمعتد؟

 سمؾؽ مًليمة همقفا طمالف زمكم ايمعؾامء.ج: 

 تعتد مـ يقم أتوهو خز وؾوتف. وهمريؼ ىمٌغم يؼقل: 

 : ما ضُمْؽؿ ايمؽالم ؽمفًقا أو صمفاًل أشمـاء ايمصالة؟1991س

 ج: افصالة صحقحي.



 

َؾؿل، ومال: ًُّ بقـو أكو أصع مع رشقل  همعـ معاوية زمـ احَلَؽؿ ايم

اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، إذ َظَطس رجؾ مـ افؼقم، ؾؼؾً: 

قوه، )يرمحؽ اهلل( ؾرموين افؼقم بلبصورهؿ، ؾؼؾً: و اثؽؾ ُأمِّ

؟! ؾجعؾقا َيرضبقن بليدهيؿ ظذ  مو صلكؽؿ تـظرون إيلَّ

. ًُّ تقكـل فؽــل َشؽ  أؾخوذهؿ، ؾؾًم رأيتفؿ ُيصؿِّ

ؾبليب هق وأمل، مو  همؾام صعم رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ، 

َفرين  ـَ رأيً ُمعؾًًِّم ؿبؾف وٓ بعده أحسـ تعؾقًًم مـف، ؾقاهلل مو 

بـل وٓ َصتَ  ؿـل، ؿول: ))إن هذه افصالة ٓ َيصؾح وٓ رَضَ

ؾقفو يشء مـ ـالم افـوس، إكًم هق افتسبقح وافتؽبر وؿراءة 

 افؼرآن...(( احلديٌ.

 زماإلفمادة. -ومل يلمر ايمـٌل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ ايمصحايب



 

: هؾ احلديث ايمعزيز ٓزمد مـ وصمقد اشمـكم مـ 1999س

 ايمرواة دم ىمؾ ؿمٌؼة؟

 وؿد يؽقن ظزيًزا مطؾًؼو.ج: ؿد يؽقن ظزيًزا كسبقًّو، 

 : هؾ وصمقد ايمطػؾ دم ايمصػ َيؼطع ايمصالة؟1992س

 ج: إذا ـون مُمقًِّزا ومتؼـًو فؾصالة، ٓ َيؼطع افصػ.

َٓ إين أوسمقُت ايمؽتاب وِمثؾف 1994س : ما صحة ضمديث: ))َأ

َٓ إين أوسمقُت ايمؼرآن وِمثؾف معف...(( احلديث.  معف، َأ

 ج: ثوبً صحقح.

 وَمـ يمغا همال مجعة يمف(؟): ما صحة زيادة: 1995س

 ج: ٓ َتثبً.



 

صمؾكم أشمـاء طمطٌة اجلؿعة ُيعتػَم مـ 1996س : هؾ َمدُّ ايمرِّ

 ايمؾغق؟

 ج: فقس مـ افؾغق.

 : هؾ جيقز مجع ايمصالة فمـد اظمطر اخلػقػ؟1997س

 ج: ظـد اجلؿفقر ٓ.

 : ما صحة ضمديث: 1998س

اهلل، وضمده ٓ ذيؽ يمف، ))َمـ دطمؾ ايمًقق، همؼال: )ٓ إيمف إٓ 

يمف اظمُْؾؽ ويمف احلؿد، َيقل ويؿقت، وهق ضمل ٓ يؿقت، زمقده 

اخلغم وهق فمعم ىمؾ رء ومدير( ىَمَتب اهلل يمف أيمػ أيمػ ضمًـة، 

 وحما فمـف أيمػ أيمػ ؽمقئة، وَرهَمع يمف أيمػ أيمػ درصمة((؟

ج: توفػ اإلشـود، ذم شـده )ظؿرو بـ ديـور(  َؿْفَرمون آل 

ػ. وِمـ افعؾًمء َمـ أخطل ذم ذفؽ افزبر، وهق رجؾ توف



 

وؿول: إكف ظؿرو بـ ديـور ادؽل. وفقس إمر ـذفؽ، 

 واحلديٌ توفػ.

 : ما ضُمْؽؿ آؽمتداكة مـ أصمؾ ايمعؿرة؟1999س

يـ فـ ُيغَػر فصوحبف إذا مل  ج: ٓ َتستدن فؾعؿرة; ٕن افدَّ

د.  ُيسدَّ

 أمو افعؿرة ؾؾـ حُتوَشى ظؾقفو إذا مل تلِت هبو. 

 هؾ ىمثرة ايمؼتؾ مـ فمالمات ايمًافمة؟: 1211س

 ج: كعؿ، ظالمي مـ ظالموت افسوظي افصغرى.

 : هؾ سَمؽثر ايمصقافمؼ زمكم يدي ايمًافمة؟1211س

 ج: افقارد أن افذي َيؽثر افزٓزل.

 



 

 : ما صحة ضمديث: ))َمـ َصَؿت كجا((؟1219س

 ج: حديٌ حسـ.

: هؾ ىمػارة اجلامع دم هنار رمضان فمعم ايمزوصمكم ىمؾ 1212س

 ضمدة، أو ىمػارة واضمدة يمؾزوصمكم؟فمعم 

ج: ـؾ ظذ حدة إذا ـوكً افزوجي ُمطوِوظي، أمو إذا ـوكً 

 جُمَزة ؾعذ افزوج ؾؼط.

َر أكف فمعم نمغم 1214س : صعم ـمـًّا مـف أكف متقوئ، شمؿ سَمذىمَّ

 ووقء، همامذا َيػعؾ؟

 ج: ظؾقف إظودة افصالة.

 : هؾ ايمدفماء َيُرد ايمَؼَدر؟1215س

 رَت، وآِمـ بوفَؼَدر ـًم ُأِمرَت.ج: ادُع اهلل ـًم ُأمِ 



 

 : ما صحة ضمديث:  1216س

 ))إكام ايمدكقا ٕرزمعة كػر: 

ًٓ وفمؾاًم، همفق يتؼل همقف رزمف، ويصؾ همقف رمحف،  ٌْد رزومف اهلل ما فَم

ا، همفذا زملهمضؾ اظمـازل.  وَيعؾؿ هلل همقف ضمؼًّ

، همفق صادق ايمـقة، يؼقل:   ًٓ ٌْد رزومف اهلل فمؾاًم ومل يرزومف ما وفَم

ًٓ يمَعِؿؾُت زمعؿؾ همالن( همفق زمـِقَّتف، هملصمرمها ؽمقاء. )يمق أن  رم ما

ًٓ ومل يرزومف فمؾاًم، همفق خيٌط دم مايمف زمغغم   ٌْد رزومف اهلل ما وفَم

فمؾؿ، ٓ يتؼل همقف رزمف، وٓ يصؾ همقف رمحف، وٓ َيعؾؿ هلل همقف 

ا، همفذا زملطمٌث اظمـازل.  ضمؼًّ

ًٓ وٓ فمؾاًم، همفق يؼقل: )  ٌْد مل يرزومف اهلل ما ًٓ وفَم يمق أن رم ما

 يمَعِؿؾُت همقف زمعؿؾ همالن( همفق زمـِقَّتف همِقزرمها ؽمقاء((؟

 ج: ضعقػ اإلشـود.



 

: ما اظمرض ايمذي مات زمف ايمـٌل صعم اهلل فمؾقف 1217س

 وؽمؾؿ؟

ج: مل َيثبً حديٌ صحقح رصيح ُيبغِّ كقع ادرض افذي 

 موت بف افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.

 ويمؽـ شَمؿة أومقال:

أكف موت بوحُلؿك; فؼقفف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: ))هريؼقا  مـفا:

َؾؾ أوـقتفـ...(( احلديٌ.  ظعَّ مـ َشْبع ِؿَرب، مل حُتْ

وفؽـ هذا فقس بكيح أن ذفؽ بسبى احلُؿك، أو أكف موت 

 مـ أجؾ احلُؿك.

إكف موت بؿرض يؼول فف: )اخلورصة(، افذي يسؿقف   وومقؾ: 

 ول.افبعض افُؽذ. وافسـد هبذا ؾقف مؼ



 

إكف موت متلثًرا بوفسؿ افتل وضعتف ادرأة ذم افشوة  وومقؾ:

 ادسؿقمي. فؽـ إشوكقد بذفؽ فقسً بصحقحي. واهلل أظؾؿ.

: هؾ ايمـفل فمـ اإلؽمٌال متعؾؼ زمايمرصمال وايمـًاء، 1218س

 أو زمايمرصمال همؼط؟

 ج: فؾرجول ؾؼط.

: هؾ سَمصؾح ومراءة دفماء آؽمتخارة مـ ورومة ظمـ ٓ 1219س

 َيػظف؟

 َيصؾح، وٓ موكع مـ ذفؽ.ج: 

ٌَت ايمـفل فمـ اإلفمطاء زمايمشامل أو إطمذ 1211س : هؾ شَم

 زمايمشامل؟

 ج: كعؿ، َثَبً ذفؽ.



 

ٌَت أن ايمـٌل هنك فمـ ايمتختؿ دم ايمًٌازمة وايمتل 1211س : هؾ شَم

 سمؾقفا؟

ج: كعؿ، َثَبً هذا ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مـ 

 .حديٌ ظع بـ أيب ضوفى. وهذا خوص بوفرجول

: هؾ جيقز ومراءة ؽمقرة زمعد )ايمػاحتة( دم ايمرىمعتكم 1219س

 إطمريكم مـ ىمؾ صالة رزمافمقة؟

: أن تؼرأ شقرة ؿصرة أو آيوت بعد )افػوحتي( ذم صمائزج: 

 افرـعتغ إخريغ. 

 أن تؼتك ظذ افػوحتي ؾحسى.وصمائز: 

 وايمتـقيع هق ؾملن رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وفمعم آيمف وؽمؾؿ.

ؽ فمؾقؽ يمًاكؽ، : ما صح1212س ًِ ة ضمديث: ))َأْم

 ويمقًعؽ زمقتؽ، وازمِؽ فمعم طمطقئتؽ((؟ 



 

 ج: شـده ضعقػ.

 : هؾ دم ايمتلمكم رء؟1214س

ج: ؾقف أصقوء: افَغَرر واجلفوفي، وتثؿر أمقال افتلمغ ذم 

 افبـقك.

: رصمؾ ومال: )أكا يمق ذهٌُت يمؾعؿؾ، همزوصمتل 1215س

 ؿمايمؼ(، وذهب يمؾعؿؾ، همفؾ يؼع ايمطالق؟

 اجلؿفقر يقؿعقكف.ج: 

هقا مـ ايمٌقل همنن فمامة 1216س : ما صحة ضمديث: ))سَمـزَّ

 فمذاب ايمؼػم مـف((؟

 ج: هبذا افؾػظ ٓ َيثبً.

 

 



 

: َأرؾِمدكا يمؾحؼ وايمصقاب همقام ؾَمَجر زمكم فمقم 1217س

 ومعاوية.

ج: ظثًمن ريض اهلل ظـف ُؿتِؾ طؾًًم، وافصحوبي افذيـ ـوكقا 

  ظثًمن ـثرة.بودديـي ـوكقا ؿؾي، وافثوئرون ظذ

أن احلؼ مع ظع بـ أيب ضوفى،  وايمظاهر يمديَّ وزمال ريب: 

 ريض اهلل ظـف.

ومعوويي ريض اهلل ظـف مـ أصحوب رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف 

 وشؾؿ، وؿد اُتذه رشقل اهلل ـوتًبو فف.

: هؾ جيقز يمؾحائض ايمؼراءة مـ اظمصحػ 1218س

 اإليمؽؼموين؟

 ج: كعؿ، ٓ موكع.



 

زمقطري َيؾؿس ايمؽالب وهق متقوئ، همفؾ : ؿمٌقب 1219س

 َيؾزمف إفمادة ايمقوقء؟

ج: إظودة افقضقء ٓ تؾزم بؾؿس افؽؾى، إكًم اؽسؾ يدك إذا 

 أصوبؽ مـ ظرؿف.

: ؽَمِؿعُت أن ومراءة )ايمؽفػ( يقم اجلؿعة زمدفمة. 1291س

 همفؾ هذا صحقح؟

ج: فقسً بدظي، صح مقؿقًؾو ظـ أيب شعقد أكف ؿول: )َمـ ؿرأ 

عي، أضوءت فف مو بغ اجلؿعتغ(. وبف َأَخذ افؽفػ يقم اجلؿ

 اجلؿفقر.

: ما صحة أشمر: أن ايمـًاء َويمدْت أيمػ نمالم ؽمػاضًما 1291س

 دم زمان معاوية ريض اهلل فمـف؟

 ج: ٓ كعرف صقًئو مـ ذفؽ.



 

 : ما ضُمْؽؿ اظممشمرات ايمصقسمقة؟1299س

 ج: مو دامً فقسً مقشقؼك، ؾال يشء ؾقفو.

أضمد ايمعؾامء إن طمايمػ : هؾ جيقز ايمعؿؾ زمؼقل 1292س

 اجلؿفقر؟

ًًم بوفدفقؾ.  ج: إذا ـون ُمدظَّ

 : ما ضُمْؽؿ ايمقؿكم ايمؽاذزمة؟1294س

 ج: ـبرة مـ افؽبوئر.

: فَمَؼد فمعم امرأة ومل َيدطمؾ هبا، همفؾ جيقز ٓزمـف أن 1295س

 يتزوصمفا؟



 

 }ج: ٓ; ٕن اهلل ؿول: 
ِ
ـَ افـَِّسوء ْؿ ِم ـُ َٓ َتـْؽُِحقا َمو َكَؽَح آَبوُؤ َو

وَن َؾوِحَشًي َوَمْؼًتو َوَشوَء َشبِقاًل إِ  ـَ ُف  ]افـسوء:  {َّٓ َمو َؿْد َشَؾَػ إِكَّ

33.] 

 ؾبؿجرد ظؼد إب ظذ امرأة، حَترم ظذ ابـف ظذ افتلبقد.

: ما ضُمْؽؿ رد ايمًالم زمؼقل ايمشخص: )وفمؾقؽؿ 1296س

 ايمًالم وايمرمحة(؟

 ج: ذاك بعقد ظـ َهْدي افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، أمو

ـي.  )وظؾقؽؿ افسالم وافرمحي( ؾال بلس هبو، فؽـ فقسً افسُّ

ىمر )ٓ إيمف إٓ اهلل(؟1297س  : هؾ أهمضؾ ايمذِّ

 ج: ـذا ورد ذم بعض إحوديٌ، وؾقفو بعض ادؼول.

 هذا رأي ـثريـ مـ افعؾًمء. يمؽـ فمعم ىمؾ ضمال، 



 

: ما ضُمْؽؿ َمـ يصقم ايمػجر ومٌؾ ذوق ايمشؿس 1298س

 مًتؿرة؟زمـصػ ؽمافمة، زمصػة 

 ج: افصالة تصح، وهل داخؾي ذم افقؿً.

 : هؾ اظمؾدوغ ؾمفقد؟1299س

و.  ج: ٓ أحػظ ذم ذفؽ كصًّ

 : ما ضُمْؽؿ ومقل ايمؼائؾ: )ؽَمعة صدر اهلل(؟1221س

 ج: ٓ أرى هذه افؾػظي جوئزة.

 : ما ضُمْؽؿ مضغ ايمعؾؽة يمؾـًاء؟1221س

 ج: جيقز، ٓ موكع.

 يقًما آطَمر؟: ىمقػ فَمَرف ؽَمَحرة همرفمقن أن هـاك 1229س



 

ج: َظَرؾقا ذفؽ ممـ جوفسقهؿ مـ أهؾ اإليًمن مـ بـل 

 إرسائقؾ.

: وفمدُت ريب أكـل ؽملمتـع فمـ ايمتدطمكم، ومل أهمعؾ، 1222س

 همام احلؽؿ؟

ج: ظؾقؽ ـػورة يؿغ، وَجوِهد كػسؽ أن تسك هذا افػعؾ 

 ادحرم.

: ما صحة ضمديث: ))ىَمْن فمظؿ اظمقت ىمؽنه 1224س

 ضمقًّا((؟

ف افقؿػ، وٓ َيثبً مرؾقًظو ظـ افـبل صذ ج: افصحقح ؾق

 اهلل ظؾقف وشؾؿ، إكًم بف ظؾي.

 : ما ضُمْؽؿ سمعدد ايمـقات فمـد ُذب ماء زمزم؟1225س

 ج: مل َيِرد حديٌ ثوبً ذم هذا.



 

ب يمف((   حديٌ ضعقػ. وضمديث: ))زمزم ظما ُذِ

ؾوفذي يؼقل: )أرشب موء زمزم بـقي افصػوء وافـؼوء 

 فف دفقؾ.واإلكجوب( ـؾ هذا فقس 

زمـا ماء زمزم زمـقة ايمعؾؿ، 1226س : ما رأيؽؿ دم مؼقيمة: )َذِ

ْؿـا(؟  همَتعؾَّ

ج: هذا فقس ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، وٓ ظـ 

 أصحوبف رضقان اهلل ظؾقفؿ.

 -: هؾ طمروج ريؿ مـ همؿ اإلكًان فمـد اضمتضاره1227س

 فمالمة فمعم ؽمقء طمامتتف؟

  ج: هذا ٓ َيؾزم.

 



 

يمؾؿرأة أن سمعتد مـ وهماة زوصمفا دم نمغم  : هؾ جيقز1228س

 زمقت زوصمفا: ٕن أوٓده يريدون زمقع ايمشؼة؟

ج: هلو أن تعتد ذم مـزل آَخر. وهق ؿقل ظوئشي وظع وجوبر 

 وابـ ظبوس.

ٓ  وضمديث: ))امؽثل دم زمقتِؽ ضمتك َيٌؾغ ايمؽتاب أصمؾف((

 يصح.

 : هؾ جيقز ووع اظمال دم ايمٌـؽ؟1229س

ًَ ظؾقف  افضقوع، أن حتػظف بدون ؾقائد، أو ج: جوئز إذا ِخػ

 تلخذ افػقائد وتتخؾص مـفو فؾػؼراء.

: ما صحة ضمديث: ))دفمقها همنهنا ملمقرة(( ومايمف 1241س

 ايمـٌل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ يمؾـاومة فمـد ومدوم اظمديـة؟

 ج: ثوبً صحقح.



 

: ما صحة ضمديث: ))ىَمَػك زماظمرء إشماًم أن ََيٌس فمؿـ 1241س

 َيؿؾؽ ومقسمف((؟

 ج: صحقح.

 : َمـ ايمذزمقح؟1249س

ـي ظذ أكف إشًمظقؾ ظؾقف افسالم.  ج: إـثرون مـ أهؾ افسُّ

: ما صحة ضمديث اطمتصام اظمأل إفمعم، ايمذي همقف: 1242س

 ))أسماين ريب ايمؾقؾة دم أضمًـ صقرة...(( احلديث؟

 ج: ـؾ ضرؿف ؾقفو ِظؾؾ، وَترجع بعضفو إػ بعض.

مف أضمدهؿ 1244س ـة، ووَمدَّ ًُّ يمإلمامة، همفؾ : ىمان يصقم ايم

 جَيفر زمايمؼراءة؟

 ج: ذم افصالة افؾقؾقي ٓ بلس أن دَمفر بوفؼراءة.



 

: هؾ صح هذا احلديث: ))ايمؾفؿ ارضب ايمظاظمكم 1245س

 زمايمظاظمكم، وَأطْمِرصمـا مـ زمقـفؿ ؽماظمكم((؟

ج: ٓ أظرف هذا ظـ رشقل اهلل ظؾقف افصالة وافسالم، 

 وفؽـ ـدظوء ٓ بلس بف.

ؿمؾب ايمطالق يمؾير ايمـػز  : هؾ جيقز يمؾؿرأة1246س

 ايمذي حلؼ هبا زمًٌب زوصمفا؟

 ج: جيقز هلو ذفؽ.

 : هؾ جيقز سمؼديؿ ايمزىماة فمـ مقفمدها؟1247س

 ج: كعؿ، جيقز.

وأوردوا ذم ذفؽ حديٌ افعبوس، وأن افـبل صذ اهلل ظؾقف 

ـ هبو. ًمو. وفف صقاهد حُيسَّ  وشؾؿ َؿَبض مـف زـوة شـتغ ُمؼدَّ



 

 وأكا أومرأ مـ اظمصحػ؟: هؾ جتقز ايمصالة 1248س

 ج: كعؿ، دمقز أثـوء صالة افـوؾؾي ظذ وجف اخلصقص.

ُت اهلل مخًكم  : ما صحة ضمديث صمػميؾ: )فمٌد1249س

 ؽمـة، ومحدسمف مخًكم ؽمـة(؟

 ج:  ٓ أظؾؿ فف أصاًل.

 : ما سمؼققؿؽؿ يمؽتاب ))ايمِػتـ(( يمـَُعْقؿ زمـ محاد؟1251س

قثَّؼ افتقثقؼ ادَُطْؿئِـ، ج: ُكَعْقؿ بـ محود كػسف ُمتؽؾَّؿ ؾقف، ومل يُ 

َد هق بف.  وأؽؾى افؽتوب ضعقػ، خوصي افذي َتَػرَّ

: ما ضُمْؽؿ احلج زمامل أنمؾٌف ضمالل، ويمؽـ ُيَشؽ دم 1251س

 زمعضف أكف مـ ضمرام؟

 ج: احلٍ صحقح، ويبؼك إثؿ ادول.



 

 : ما ضُمْؽؿ َمـ يؿقت وهق يداهمع فمـ إرض؟1259س

ـف بعض ؾعـدكو ح إن ىماكت إرض ِمؾًؽا يمف،ج:  ديٌ َحسَّ

 افعؾًمء: ))َمـ ُؿتِؾ دون موفف ؾفق صفقد((.

ؾفـو كتقؿػ ذم إمر، وكرجئف  أما إن ىماكت فمصٌقات ومقمقة، 

 دؼوم أوشع فؾحديٌ ظـف.

ــ يلشمؿ؟1252س ًُّ  : هؾ سمارك زمعض ايم

 ج: ٓ يلثؿ، فؽـ يػقتف خر.

 : هؾ سملطمذ اظمُطؾَّؼة نمرهمة ايمـقم وايمصايمقن؟1254س

  ؿوئؿي ادـؼقٓت )افعػش(.ج: تلخذ ـؾ 

يـ؟1255س  : ما إَْولَم: احلج أو ومضاء ايمدَّ



 

يـ واجى، واحلٍ دـ  يـ َأْوَػ; ٕن ؿضوء افدَّ ج: ؿضوء افدَّ

 اشتطوع إفقف شبقاًل.

 : هؾ جتقز ايمعؼقؼة زمِعجؾ فمؿره ؽمتة أؾمفر؟1256س

 ج: ؿول بجقاز ذفؽ بعض افعؾًمء.

ع ايمعؼقؼة كقئة أو ك1257س  دفمق ايمـاس إيمقفا؟: هؾ ُكقزِّ

ع.  مايمؽ يؼقل:ج:   ُتقزَّ

ظفو. وايمشاهمعل يؼقل:  هق ضعوم، إن صوء دظو هلو، وإن صوء َوزَّ

َد سمرك ايمدفماء زمكم ايمًجدسمكم َيؾزمف 1258س : هؾ َمـ سَمَعؿَّ

 ؽمجقد ؽمفق؟

 ج: ٓ َيؾزمف شجقد شفق.



 

: َأهْمَطَر رمضان يمًـقات، ويريد أن ايمؼضاء، وٓ 1259س

 ايمًـقات ايمتل َأهْمَطَرها؟يًتطقع وٌط فمدد 

 ج: يؼيض بزيودة.

 : ما اظمتـ ايمػؼفل ايمذي سمـصح زمحػظف؟1261س

 ج: ٓ أكصح بحػظ متقن ؾؼفقي.

 إكًم حَيػظ افشخص ادسوئؾ بلدفتفو ظذ افدراشي ادُؼوَركي. 

ٕن حػظ ادتـ شقؽقن ظذ مذهى معغ، ومل يلمركو اهلل هبذا، 

 وادفؿ أن كعرف ديــو.

جيب فمعم ايمرصمؾ يمٌس ايمنوال حتت : هؾ 1261س

 اجلؾٌاب؟

 ج: ٓ جيى، فؽـ جيى ظؾقؽ أن َتسس كػسؽ.



 

 : ما معـك )اؽمتػِت ومؾٌؽ(؟1269س

ج: ظذ ؾرض صحتف، ؾػل إمقر افتل فقسً ؾقفو كصقص 

 رصحيي.

 : هؾ جتقز ايمدراؽمة دم صمامعة خمتؾطة؟1262س

 ج: دمقز، وابَتِعد ظـ آختالط.

 ؾؾقؽـ ذم جمؿقظي افرجول.  ؾنذا ـون افسوئؾ رجاًل  

 وإذا ـوكً امرأة ؾؾتؽـ ذم جمؿقظي افـسوء. 

ل كػًف )ؽمؾػقًّا(؟1264س  : هؾ جيقز يمإلكًان أن ُيًؿِّ

ًْ أمي حمؿد صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ. ؿ  ج: افتسؿقوت َؾرَّ

 : ما ضُمْؽؿ رضب إؿمػال مـ أصمؾ ضمػظ ايمؼرآن؟1265س

ا، جوز.  ج: إذا ـون افرضب رضًبو خػقًػو جدًّ



 

بي   أمو أن َترضهبؿ ـوجلبوبرة افظؾؿي، أو ـَؿـ جَيؾدون رَشَ

 اخلؿر; ؾال.

: هؾ جيقز أن يؽقن ايمقيمد ايمٌايمغ ويمقًّا ٕمف دم 1266س

 ايمزواج؟

 ج: كعؿ، جيقز.

: ما ضُمْؽؿ ايمصالة زمايمـاس زمؼمسمقب اظمصحػ، همقلطمذ 1267س

)ايمٌؼرة( يقمقًّا ضمتك ُيتِؿفا، وزمعدها )آل فمؿران(، وهؽذا ضمتك 

 ة ايمؼرآن؟هناي

 ج: مل َيِرد ظـ افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، وهذا ؾقف َتؽؾُّػ.

 : هؾ جيقز رزمط اإلضمرام زماإلزمرة؟1268س

 ج: كعؿ، جيقز ربط اإلحرام بوإلبرة.



 

ًدا؟1269س  : هؾ جيقز آؽمتامع ٓمرأة سَمؼرأ ايمؼرآن ُُمقَّ

ًَ مـ حمورمفو جوز فؽ آشتًمع. د ؾتـي، إٓ إذا ــ  ج: هذا ُيقفِّ

 {ريب ٓ سمذرين همرًدا}: ومال زمعض اظمشايخ: سمرديد آية 1271س

 مـ أؽمٌاب ضمصقل احَلْؿؾ؟ -أرزمعكم مرة دم ايمًجقد 

 ج: مل َيِرد ذفؽ ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

: أؽمؽـ زمجقار اظمًجد، ويمؽـ أصقم ىمؾ همرض دم 1271س

 وومتف دم ايمٌقت، همفؾ فمقمَّ صُمـاح؟

 ج: أراك تلثؿ.

 ضُمْؽؿ ارسمداء اظمرأة ايمٌـاؿمقؾ أمام ايمـًاء؟: ما 1279س

 ج: إمر ذم ذفؽ واشع.



 

ريَت يس وايمدطمان( أو أهنام : هؾ صح همضؾ يمـ)ؽمق1272س

 ن يمألمقات؟سُمؼرأ

ج: مل َيِرد فـ)شقريَت افدخون ويس( أي ؾضؾ أو إلهدائفًم 

 فؾؿقً.

ؾ؟1274س ًَّ  : هؾ ايمشفقد ُيغ

ؾ،  وٓ ُيصذَّ ظؾقف. ج: صفقد ادعرـي ذم حرب افؽػور ٓ ُيغسَّ

يـ؟1275س  : هؾ جيقز آومؼماض زمايمرزما مـ أصمؾ ؽمداد ايمدَّ

 ج: ٓ جيقز، إٓ إذا ــً شُتحَبس.

: هؾ إهمضؾ إذا َذىَمْركا أضمد إكٌقاء أن كؼقل: 1276س

 )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( أو كؼقل: )فمؾقف ايمًالم(؟



 

ـَ  ر ج: إمر ذم ذفؽ واشع، وادـؼقل ظـ افـبل أكف ـون إذا َذ

 كبقًّو يؼقل: ))صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ((، ؾوٕمر ذم ذفؽ واشع.

 : ما ضُمْؽؿ ايمتداوي؟1277س

ـسؾس افبقل وافريح،  إذا ىمان اظمرض ُيمشمِّر فمعم فمٌادسمؽج: 

 ؾفـو َيؾزمؽ افتداوي; ٕن هذا شُقمثِّر ظذ ظبودتؽ. 

ؾَقؾزمؽ أخذ ظالج حتك َتعػ  أو فمـدك َوْعػ دم ايمٌاءة،

 امرأتؽ.

ؾال  إذا ىمان اظمرض ٓ يي نمغمك، وإكام يي زمؽ وضمدك،أما 

 موكع أن ُتعوَفٍ وٓ موكع أن تصز.

: ما صحة ضمديث: ))إكا يمـُْؽمِم دم وصمقه أومقام، 1278س

 وومؾقزمـا سمؾعـفؿ((؟

 ج: ٓ يصح ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.



 

 وؿد ورد مقؿقًؾو ظـ أيب افدرداء، وٓ يصح ظـف أيًضو. 

رأة ضمجت متؿتعة، شمؿ كذرت أن سمعتؿر فمـ : ام1279س

 وايمدها، همفؾ سمصح ايمعؿرة يمؾقايمد وإن مل سمعتؿر فمـ كػًفا؟

ج: كعؿ، يصح هلو أن تعتؿر ظـ وافدهو وإن مل تعتؿر ظـ 

 كػسفو. 

: هؾ هـاك ديمقؾ فمعم دفماء معكم يؼال فمـد اخلروج 1281س

 مـ اظمؼازمر؟

 ج: ٓ أظؾؿ دفقاًل ذم ذفؽ.

ؾدكا )ؽمقريا(، وايمًػر يمدويمة : هؾ جيقز سمرك زم1281س

 أصمـٌقة: ظمِا ََيدث دم )ؽمقريا( مـ همتـ وضمروب؟

ج: افـظرة مبـقي ظذ اختقور أخػ ادػسدتغ، ؾؾَقـظر 

 افشخص ذم صلن كػسف.



 

: ما ضُمْؽؿ ذاء مـزل، وأكا أفمرف أن أصحازمف 1289س

اؾمؼموه مـ مال حمرم، ىماكقا يٌقعقن أؾمقاء حمرمة، ومَجَعقا هذا 

 ؟اظمال مـفا

 ج: ٓ حرج إذا مل يؽـ ادول مرسوًؿو.

]ايمتقزمة:  {َوَيْؼٌُِضقَن َأْيِدََيُؿْ }: ما سمػًغم ومقيمف سمعالم: 1282س

 [؟67

 ج: ُبخالء.

 : ما ضُمْؽؿ ايمؼقل يمؾؽاهمر: )يا أطمل(؟1284س

 ج: يؼول فف: )يو أخل( إن َؿَصد إخقة ذم افبؾدة أو افبؼيي.

ًَ ُتقِهؿ أن مـفجف صحقح، ؾ  ال جيقز فؽ ذفؽ أمو إذا ــ

 أبًدا.



 

 : هؾ صمػاف ايمـقؾ مـ فمالمات ايمًافمة؟1285س

 ج: مل َيِرد ذفؽ، إكًم افقارد ُبحرة ضزيي.

 : هؾ يمؾؼاسمؾ سمقزمة؟1286س

 ج: كعؿ.

: متك جيقز يمـا أن َكخرج فمعم احلاىمؿ دم زمالد 1287س

 اظمًؾؿكم؟

 ج: إذا َؾَعؾ ـػًرا بقاًحو ظـدكو مـ اهلل ؾقف برهون.

 وإذا ـوكً ادصوفح أـثر مـ ادػوشد. 

 : ما ضُمْؽؿ ايمتػمع زمإفمضاء؟1288س

ج: جوئز إذا ـون شقػقد ادُتَزع فف، وفـ َيرض بودُتِزع، ؾال 

 بلس.



 

ـْ َأْحَقوَهو َؾَؽَلكًََّم َأْحَقو افـَّوَس مَجِقًعو }ؿول تعوػ:  ]ادوئدة:  {َوَم

43.] 

 د يمؾطػؾ؟: ما ضُمْؽؿ آضمتػال زمعقد اظمقال1289س

 ج: تؾؽ بدظي، وحُمَْدثي مـ ادُْحَدثوت.

 : ما ضُمْؽؿ ىمؾب احلراؽمة؟1291س

ج: ٓ بلس بوؿتـوئف; ؾؼد َأِذن افـبل ظؾقف افصالة وافسالم ذم 

 اؿتـوئف.

 : ما صحة ضمديث: 1291س

))ِمـ ورائؽؿ أيام ايمصػم، ايمصػم همقف مثؾ ومٌض فمعم اجلؿر، 

 َيعؿؾقن مثؾ فمؿؾف((.يمؾعامؾ همقفا مثؾ أصمر مخًكم رصماًل 



 

ومايمقا: يا رؽمقل اهلل، أصمر مخًكم مـفؿ؟ ومال: ))أصمر مخًكم  

 مـؽؿ((؟

 ج: احلديٌ ضعقػ.

 : هؾ إضماديث ايمؼدؽمقة سمتجاوز اظمِائتكم؟1299س

 ج: ؿريبي مـ هذا افعدد.

: هؾ َرَأى ايمـٌلُّ صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ صمػميؾ دم نمار 1292س

 فمعم صقرسمف احلؼقؼة؟ -ضِمراء

ح هذا ذم احلديٌ.ج: مل يُ   قضَّ

: هؾ جيقز يمؾؿحؾ فمؿؾ ىمعؽات وىمقؽؽ طماص 1294س

 زملفمقاد اظمقالد؟

 ج: جيقز فؾؿحؾ أن َيػعؾ ذفؽ.



 

هاب ظمقيمد ايمًقد ايمٌدوي، مع افمتؼاد 1295س : ما ضُمْؽؿ ايمذَّ

 أن ايمذي يـػع ويي هق اهلل؟

ج: ٓ تذهى; ٕكؽ ُتؽثر شقاد أهؾ افبوضؾ افذيـ ُيؼـقن 

 بوهلل هـوك.

: ما صحة ضمديث: ))يا زمـ آدم، إكؽ يمق أسمقتـل 1296س

زمُؼراب إرض طمطايا، شمؿ يَمِؼقَتـل ٓ سمممك يب ؾمقًئا، ٕسمقتؽ 

 زمؼراهبا مغػرة...(( احلديث؟

ح هبو.  ج: فف صقاهد ُيصحَّ

 مع افقضع ذم آظتبور أن ادغػرة أمر بقد اهلل ومقـقل إفقف.

فمؾقف  : هؾ صحت واومعة ؾمؼ صدر ايمـٌل صعم اهلل1297س

 وؽمؾؿ؟

 كعؿ، ؾُمؼَّ صدره فمؾقف ايمصالة وايمًالم مرسمكم:ج: 



 

 أثـوء زمـ رضوظتف.مرة: 

 أثـوء رحؾي اإلرساء. واظمرة إطمرى: 

 : هؾ جيقز ايمًامح يمؾـصارى زمايمصالة دم اظمًاصمد؟1298س

 ج: ٓ جيقز.

ٌَّؾ ايمـٌلَّ صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ 1299س : ما صحة ضمديث: )وَم

 ة ومل يتقول(؟ زمعض كًائف، شمؿ طمرج يمؾصال

 ج: معؾقل.

 : هؾ إؿمعام ايمطغم واحلققاكات ُيعتػَم صدومة؟1411س

بِد َرْضبي  ـَ ج: كعؿ. ؿول صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: ))ذم ـؾ 

 َأْجر((.



 

: هؾ ُكحيِّ اجلؿعة آطمذيـ مـ ىمتاب ))وَمصص 1411س

 إكٌقاء(( ٓزمـ ىَمثغم؟

 ج: خذ مو أصوب ؾقف، واتِؼ مو أخطل.

يمؾرصمؾ أن يتزوج ايمثاكقة زمدون إطمٌار : هؾ جيقز 1419س

 إولم؟

 ج: هذا رجؾ ؽشوش وجبون، مَجَع بغ اجلُبـ وافغش.

 : ما صحة زيادة: )وامًح زمقؿقـؽ ايمشاهمقة(؟1412س

 ج: ٓ َتثبً.

: سمػمفمات مُجَِعْت ظمريض يمعؿؾ فمؿؾقة، ومات دون 1414س

 فمؿؾ ايمعؿؾقة، همام احُلْؽؿ دم اظمال؟

ٌَض اج:   ؾفق فقرثتف. ظمال،إن ىمان اظمريض وَم



 

ٌَضف،   ؾَقخرج حلوفي مريضي مشوهبي حلوفتف. وإن مل يؽـ وَم

 : ما صحة هذيـ احلديثكم:1415س

 ))اظمختؾعات هـ اظمـاهمؼات((. -إول

))أيام امرأة ؽمليمت زوصمفا ؿمالوًما مـ نمغم ما زملس،  -ايمثاين

 همحرام فمؾقفا رائحة اجلـة((؟

 ج: ـالمهو ضعقػ.

ق هرب اإلكًان مـ رزومف، : ما صحة ضمديث: ))يم1416س

 ٕدرىمف رزومف((؟

 ج: احلديٌ شـده ضعقػ، وفؽـ ادعـك صحقح.

 



 

: رصمؾ َيعؿؾ دم ُمرز وشمقازمف فمؾقفا دم، همفؾ يصقم 1417س

 هبا؟

ص ثقًبو فؾصالة.  ج: خُيصِّ

: فمؿاًل 1418س ًٓ : ما ضُمْؽؿ َمـ خُيِْرصمقن زىماة ايمػطر ما

 زمؿذهب احلـػقة؟

ـي.  ج: خوفػقا افسُّ

 جيقز ايمعؿؾ زماحلديث ايمضعقػ؟ : هؾ1419س

 ج: أكصحؽ بلن تعؿؾ بوفثوبً ؾَحْسى.

إٓ أكف ؿد ذهى ؾريؼ مـ أهؾ افعؾؿ إػ جقاز ذفؽ، وذفؽ  

إذا ـون احلديٌ مل يشتد ضعػف، وٓ ُيعتَؼد ثبقتف بؾ ُيعتؼد 

 آحتقوط، ويؽقن احلديٌ مـدرًجو حتً أصؾ.



 

 : ما رأيؽ دم )ايمشقخ همرىمقس( دم اجلزائر؟1411س

 ج: ٓ أظرؾف، َشؾََّؿؽ اهلل وَشؾََّؿف.

 : ما ضُمْؽؿ أطمذ همقائد ايمٌـؽ، وَدهْمعفا يمؾيائب؟1411س

 ج: ٓ جيقز ذفؽ.

 : هؾ جيقز مصاهمحة زوصمة إب؟1419س

مي ظؾقؽ ظذ افتلبقد، وجيقز فؽ أن  ج: كعؿ، ؾفل حُمَرَّ

 تصوؾحفو.

 : ما ىمقػقة ايمقوماية مـ احلًد؟1412س

 ؿقة إٓ بوهلل.ج: ؿؾ: مو صوء اهلل ٓ 

 وظؾقؽ بوفرؿقي بسقر اإلخالص وادعقذتغ. 

 



 

د ايمرصمؾ مع امراسمف دم ومػم واضمد؟1414س  : هؾ جيقز حَلْ

ج: افذي ـون ظؾقف افعؿؾ ظذ ظفد افرشقل صذ اهلل ظؾقف 

 -وشؾؿ

 أن افرجؾ ذم ؿز وادرأة ذم ؿز.

 : ما رأيؽؿ دم ايمؼضقة ايمػؾًطقـقة؟1415س

ظؾقـو اجلفود إلخراج افـوس مـ ج: كحـ مسؾؿقن، مػروض 

 افظؾًمت إػ افـقر، إن ـوكً أدوات اجلفود بقدكو وذم ؿدرتـو.

ؾؾسطغ ـؿك ـوفسعقديي، ـؾفو بالد ادسؾؿغ.  وفمـدي: 

أمو أن أترك أهؾ افؼ يعقثقن ذم إرض بوفػسود وُيذبِّحقن 

 إخقاكـو وأخقاتـو، ؾال ُيِؼر ذفؽ أحد.

ؾي اإلشالمقي، بلن يؽقن فـو كؼقل بوخلال همـحـ ىمؿًؾؿكم 

ر إمراء ظذ إمصور، وَيػتح افػتقحوت،  إموم واحد، وُيممِّ



 

وَيسسد إرايض ادغتصبي فؾؿسؾؿغ، وَيػتح افبالد بوحلؽؿي 

وادقظظي احلسـي... وؽر ذفؽ مـ افسبؾ افتل شؾؽفو افـبل 

 ظؾقف افصالة وافسالم.

 ية؟: هؾ اظمًقح ايمدصمال ٓ َيدطمؾ ايمًعقد1416س

 ج: َيدخؾ افسعقديي، فؽـ ٓ َيدخؾ مؽي وادديـي.

: ما صحة ضمديث: ))ايمػِم ٓ َيٌعم، وايمذكب ٓ 1417س

ان ٓ يؿقت، اهمعؾ ما ؾمئَت ىمام سَمديـ سُمدان((؟ يَّ ك، وايمدَّ ًَ  ُيـ

ا.  ج: ضعقػ جدًّ

 : ما ضُمْؽؿ ايمطالق يمؾتفديد؟1418س

ًِ ضوفؼ(، ؾوفطالق حمسقب.  ج: إن ؿول: )أك

 



 

ب أو ومدر؟: هؾ 1419س ًْ  ايمزواج ىَم

ر.  ج: ـؾ يشء ُمَؼدَّ

يـ؟1491س  : هؾ ايمزواج كصػ ايمدِّ

ج: ورد بذفؽ حديٌ ؾقف شـد ضعػ، وهق حديٌ: ))َمـ 

رزؿف اهلل امرأة صوحلي، ؾؼد أظوكف ظذ صطر ديـف، ؾؾقتِؼ اهلل ذم 

 افشطر افثوين((.

 : ما ضُمْؽؿ مصاهمحة امرأة ىمٌغمة دم ايمًـ؟1491س

 ج: ٓ جيقز.

 : هؾ جيقز يمؾرصمؾ مـع زوصمتف مـ زيارة أهؾفا؟1499س

 ج: بال شبى ٓ جيقز.



 

: ؾمخص فمؾقف ىمػارة يؿكم، همصام شمالشمة أيام، مع 1492س

 ومدرسمف فمعم اإلؿمعام؟

ج: ٓ جيزئف ذفؽ، ؾًم جوء ذم ـػورة افقؿغ ظذ افستقى ٓ 

 افتخقر.

: رصمؾ فمؾقف ىمػارات أيامن ىمثغمة، وٓ َيضٌط 1494س

 َيصـع؟فمددها، همامذا 

ج: َيزيد ذم افؽػورات بعض افقء حتك َيرى أكف ؿد أدى مو 

 ظؾقف.

: ما صحة ضمديث: ))ايمتائب مـ ايمذكب ىمَؿـ ٓ 1495س

 ذكب يمف((؟

ـَ  }ج: ٓ يصح. وفؽـ ؿول تعوػ:  ـْ َتوَب َوآَم وٌر دَِ َوإيِنِّ َفَغػَّ

 [.93]ضف:  {َوَظِؿَؾ َصوحِلًو ُثؿَّ اْهَتَدى



 

 ذان دم ُأذن اظمقيمقد؟: ما ضُمْؽؿ ا1496ٕس

 ج: احلديٌ افقارد ذم  ذفؽ ضعقػ اإلشـود.

احلديٌ افقارد ذم ذفؽ أصد  واإلومامة دم إذن ايمقنى: 

 ضعًػو.

 : هؾ جيقز ومقل أي دفماء زمكم ايمًجدسمكم؟1497س

ـي أؾضؾ، ؾتؼقل: ريب اؽػر يل، رب اؽػر يل.  ج: افتزام افسُّ

زملن ايمؼؾب : هؾ جيقز ايمزواج زمشقعقة، مع ايمعؾؿ 1498س

 ُمعؾَّؼ هبا؟

ج: ـقػ تتزوج امرأة َتسلل ظؾقًّو أو َحَسـًو أو ُحسقـًو مـ دون 

 اهلل؟! 



 

ـقػ تتزوج امرأة َتتفؿ ظوئشي بوفػوحشي؟ وَتؾعـ أبو بؽر 

 وظؿر؟! اكتبِف، اكتبِف.

 : ما ضُمْؽؿ ؿمٌخ اظمرأة وهل فمعم صمـازمة؟1499س

 ج: إـؾ حالل، ٓ بلس.

كم اخُلطٌتكم، هؾ همقفا دفماء أو : صمؾًة آؽمؼماضمة زم1421س

 كًؽت؟

 ج: إمر ذم ذفؽ واشع.

 : ما صحة ضمديث: ))ٓ ِوسمران دم يمقؾة((؟1421س

 ج: ثوبً، وصحقح بشقاهده.

 



 

: ما ضُمْؽؿ َمـ صعم ايمقسمر دم أول ايمؾقؾ وكام، شمؿ 1429س

 اؽمتقؼظ وأراد أن يصقم، همامذا َيػعؾ؟

 يصع بعد ذفؽ َمْثـَك َمْثـَك. ِمـ ايمعؾامء َمـ ومال:ج: 

َيْشَػع وتره إول بلن يليت برـعي  وِمـ ايمعؾامء َمـ ومال: 

تِى فف أن يصع ثؿ يقتر مرة أخرى. ـُ  واحدة، ويصع مو 

; ٕكف َثَبً ظـ رشقل اهلل يمؽـ رأي اجلؿفقر هق ايمرأي إول

 ظؾقف افصالة وافسالم أن أوتر ثؿ صذ رـعتغ.

 ضمرق ايمقرق ايمؼديؿ مـ اظمصاضمػ؟: ما ضُمْؽؿ 1422س

 ج: ٓ بلس بحرؿف.

وح واجلًد، أو ٕضمدمها 1424س : هؾ فمذاب ايمؼػم يمؾرُّ

 همؼط؟



 

 ج: تؾؽ مسلفي يعؾؿفو اهلل شبحوكف.

: ما صحة ضمديث: ))مؾعقن َمـ َأسَمك امرأة دم 1425س

 ُدزُمرها((؟

هلو ضرق  -ج: إحوديٌ افتل تـفك ظـ إتقون ادرأة ذم ُدُبرهو

ـ   بؿجؿقظفو.حُتسَّ

 وحرام أن يليت افرجؾ امرأتف ذم ُدُبرهو، بؾ ـبرة مـ افؽبوئر.

 : ىمؿ مرة سُمْرهَمع إيدي دم ايمصالة؟1426س

  هـاك شمالشمة مقاؿمـ متػؼ فمؾقفا:ج: 

 ظـد تؽبرة اإلحرام. -

 وظـد اهلُقي فؾرـقع. -

 وظـد افرؾع مـ افرـقع. -



 

وهق ظـد افؼقوم مـ افتشفد  وهـاك مقؿمـ خُمتَؾػ همقف، 

إوشط، َؾَعؾف افـبل ظؾقف افصالة وافسالم أحقوًكو، وَتَرـف 

 أحقوًكو.

 : هؾ جيقز ومراءة ايمؼرآن زمدون ووقء؟1427س

 ج: جيقز ؿراءة افؼرآن بدون وضقء.

فؼقل أم ادممـغ ظوئشي ريض اهلل ظـفو: ـون افـبل صذ اهلل  

 .ظؾقف وشؾؿ َيذـر اهلل ظذ ـؾ أحقوكف

وفؼقل افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: ))اؾعع ـؾ مو َيػعؾ احلوج 

 ؽر أٓ تطقذم بوفبقً حتك تغتسع((.

: ما صحة ضمديث: ))ايمشقب كقر اظمممـ يقم 1427س

 ايمؼقامة((؟



 

ح  إضماديث ايمتل وردت دم هذا ايمٌاب:ج:  افعؾًمء بغ ُمصحِّ

 وُمضعِّػ هلو.

ايمِعشاء، هملكِت  : ومال يمزوصمتف: )إذا مل سمؽقين صؾقِت 1428س

 ؿمايمؼ( وهل مل سُمصؾِّ ايمعشاء. همام ضُمْؽؿ هذا ايمقؿكم؟

 ج: هذا ضالق كوجز، ؾفل تطؾقؼي حمسقبي.

 : هؾ دفماء آؽمتػتاح مـ ذوط صحة ايمصالة؟1429س

ج: دظوء آشتػتوح ُشـي مستحبي، َمـ َؾَعؾف ُيثوب إن صوء اهلل، 

 وَمـ َتَرـف ؾال إثؿ ظؾقف.

ث اظمرأة مع صاضمب حمؾ يممماء شمقب : ما ضُمْؽؿ حَتَ 1441س دُّ

 مـف؟

 ج: ذم حدود إدب وآحتشوم وآحسام، ٓ بلس.



 

د َمْػَسدة، ؾوهلل ٓ حيى افػسود.   أمو إن ـون افؽالم شُققفِّ

 : ما ضُمْؽؿ فمالج ايمرصمؾ يمزوصمتف؟1441س

ج: أختور أكف يعوجلفو مو دام ذم ُوْشعف وؿدرتف. وهق رأي ابـ 

 تقؿقي.

 إربعي يؼقفقن بعدم وجقب ظالجفو.وفؽـ إئؿي 

 وظـد اجلؿفقر خدمي ادرأة فزوجفو ظذ آشتحبوب.

 : ما معـك )ضمديث معؾقل(؟1449س

ػف.  ج: هق حديٌ إشـوده طوهره افسالمي، فؽـ بف ظؾي ُتَضعِّ

 : ما ضُمْؽؿ مجاع ايمزوصمة وهل ضمامؾ؟1442س

 ج: ٓ حرج.



 

ًُ أن أهنك ظـ افِغقؾي،  ومال  صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ: ))فؼد مهؿ

ْرُت أن افروم وؾورس َيصـعقن ذفؽ، ؾال َيرض  ـَ حتك َذ

 أوٓدهؿ((.

 مجوع احلومؾ. وومقؾ دم ايمِغقؾة:

 مجوع ادرضع. وومقؾ: 

 : ما صحة ضمديث: 1444س

))َرضِمؿ اهلل رصماًل ومام مـ ايمؾقؾ همصعم، وأيؼظ امرأسمف، همنن أزمت 

 امرأة ومامت مـ ايمؾقؾ همَصؾَّْت، َكَضح دم وصمففا اظماء. َرضِمؿ اهلل

 وأيؼظت زوصمفا، همنن أزمك كضحْت دم وصمفف اظماء((؟

ـ.  ج:  شـده حُيسَّ

 



 

: ما صحة ضمديث: ))َمـ مات دم نمغم مقيمده، 1445س

 يؼاس ما زمكم مقيمده  وأشمره دم اجلـة((؟

 ج: حديٌ ٓ َيثبً.

ره همجؾس. 1446س : إمام َكِز ايمتشفد إول همؼام، شمؿ سَمَذىمَّ

 احُلْؽؿ؟همام 

 ج: افصالة تصح، مع خموفػتف فأَلْوَػ.

 : ما مقوع حتريؽ اإلصٌع دم ايمتشفد؟1447س

ج: مقضع حتريؽ اإلصبع ذم افتشفد ظـد افشفودتغ، ظـد 

 اجلؿفقر.

 ذم افتشفد بطقفف.وِمـ ايمعؾامء َمـ يؼقل:  

 ذم افدظوء. ومـفؿ َمـ يؼقل: 



 

 واظمًليمة حتتؿؾ أىمثر مـ وصمفة. 

 معـك ))ايمؽؾب إؽمقد ؾمقطان((؟: ما 1448س

ج: ـؾ جـس وؾصقؾي مـفو صقوضغ، ؾوإلكس مـفؿ صقوضغ. 

 ؾشقطون افؽالب  ادتؿرد وادزظٍ مـفو هق افؽؾى إشقد.

 ؾؾقس معـك )صقطون( أكف جـ أو ُخؾِؼ مـ كور.

 : ما ضُمْؽؿ ايمصالة زماحِلذاء؟1449س

م أكف ج: جوئزة، وؿد ورد ظـ رشقل اهلل ظؾقف افصالة وافسال

ـون يصع ذم كعؾقف، مـ كحق مخسي ظؼ حديًثو، ظدد ـبر 

 مـفو صحقح، وافبعض ضعقػ اإلشـود.

 

 



 

 : هؾ جيقز ؿمالق احلامؾ؟1451س

ج: جيقز ضالق ادرأة وهل حومؾ، وتـتفل ظدهتو بقضع 

 محؾفو.

: ما صحة احلديث ايمؼدد: ))يا زمـ آدم، َصؾِّ رم 1451س

 آطمره((؟أرزمع رىمعات أول ايمـفار، َأىمِػؽ 

 ج: حديٌ صحقح. 

: ما صحة ضمديث: ))يمقس مـا َمـ مل َيرضمؿ صغغمكا، 1459س

ر ىمٌغمكا((؟  وُيقومِّ

 ج: ثوبً صحقح.

: ما ضُمْؽؿ إصمٌار اظمدرؽمكم يمؾطؾٌة فمعم ايمؼقام هلؿ 1452س

 فمـد ايمدطمقل؟



 

 ج: ٓ جيقز هلؿ إجبور افطؾبي ظذ ذفؽ.

ه أن  يتؿثؾ افرجول وافـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿول: ))َمـ رَسَّ

 فف ؿقوًمو، ؾؾقتبقأ مؼعده مـ افـور((.

وـون صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ َأَحىَّ افـوس ٕصحوبف، وـون إذا 

 دخؾ ظؾقفؿ ٓ يؼقمقن فف; دِو َيعؾؿقن مـ ـراهقي فذفؽ.

ة ايمٌقضاء، 1454س : ما صحة ضمديث: ))سَمرىمُتؽؿ فمعم اظمََحجَّ

 يمقؾفا ىمـفارها، ٓ َيزيغ فمـفا إٓ هايمؽ((؟

 ج: ذم شـده بعض ادؼول.

 

 

 



 

 : ما صحة ضمديث: 1455س

َب إرمَّ فمٌدي  ))َمـ فمادى رم ويمقًّا همؼد آذكُتف زماحلرب، وما سَمَؼرَّ

زمًمء َأضَمب إرمَّ مما اهمؼموُت فمؾقف، وما َيزال فمٌدي يتؼرب إرمَّ 

 زمايمـقاهمؾ ضمتك أضمٌف ...(( احلديث؟

د ج: ذم ))صحقح افبخوري(( وفؽـف مـ ضريؼ خوفد بـ خَمْؾَ 

 افؼطقاين.

وه مـ مـؽرات  ومال اإلمام ايمذهٌل: فقٓ هقبي افصحقح، فَعدُّ

 خوفد بـ خَمَْؾد.

 ًُ هذا  ٕن احلديٌ ؾقف بعض إفػوظ افغريبي، مثؾ: ))ــ

ِرجؾف افتل َيؿق، ويده افتل َيبطش هبو، ومو ترددُت ظـ يشء 

أكو ؾوظؾف ترددي ظـ كػس ادممـ، َيؽره ادقت وأكو َأـره 

 َتف((.َمَسوءَ 



 

 وصػي افسدد فقسً مقجقدة ذم حديٌ ؽر هذا.

: ما صحة ضمديث: ))إن اهلل ومالئؽتف ُيَصؾُّقن فمعم 1456س

 أصحاب ايمصػ إول((؟

 ؾماذ هبذا ايمؾػظ.ج: 

إن اهلل ومالئؽتف ُيَصؾُّقن فمعم ايمذيـ َيِصؾقن )) وصقازمف:

 ((. ايمصػقف

 : ما ضُمْؽؿ ايمقوقء مـ أىمؾ حلقم اإلزمؾ؟1457س

 ظذ أكف ٓ َيـؼض.  اجلؿفقر:ج: 

 ظذ أكف َيـؼض. واحلـازمؾة:

خالؾفؿ ذم مجؾي أصقوء: اخلالف ذم صحي   وؽمٌب اخلالف:

احلديٌ مـ كوحقي، وذم َكْسخف مـ كوحقي، ومـ كوحقي ثوفثي: 



 

ؾ حلؿ َجزور ؾؾقتقضل(( ظذ اإلجيوب أو  ـَ هؾ ؿقفف: ))َمـ َأ

 ظذ افـدب؟

 اظمؼام أووح، وأكف َيتقول.وأرى أديمة احلـازمؾة دم هذا 

: وايمده مل يصؿ رمضان، وـمؾ دم مروف ضمتك مات، 1458س

 همفؾ كصقم فمـف؟ 

ؾؾقس بؿؽؾػ بوفصقوم  إذا متادى زمف اظمرض ضمتك مات،ج: 

 وٓ ُيصوم ظـف إذن; ٕن ظدة مـ أيوم ُأَخر مل تلتف.

ؾوفـبل يؼقل:  أما إذا ؾُمِػل زمـًا يًتطقع همقف ايمؼضاء ومل َيؼِض، 

 ـ موت وظؾقف صقوم، صوم ظـف وفقف((.))مَ 

: ما ضُمْؽؿ هذا ايمدفماء: )ايمؾفؿ إين أؽمليمؽ مـ ىمؾ 1459س

 طمغم ؽمليمؽ مـف كٌقؽ صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ...(؟

 هذا دفماء همقف كظر: يمميت ذىمره:ج: 



 

 ًٓ  مل َيثبً ظـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ. -أو

 افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ شلل خرات خوصي بف. -شماكًقا

 ـوفقشقؾي، وهل ٓ كدظق هبو ٕكػسـو.

 : هؾ مـ اظمؿؽـ أن َيتزوج اإلكس زماجلـ؟1461س

ج: مل َيِرد ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أي يشء يػقد 

 ذفؽ.

 ومل  َيِرد أن أي صحويب تزوج بجـقي، وٓ افعؽس.

ـْ َأْكُػِسُؽْؿ َأْزَواًجو }واهلل يؼقل:   [.36]افروم:  {َخَؾَؼ َفُؽْؿ ِم

 ؿول: )مـ أكػسؽؿ( ومل يؼؾ: )مـ اجلـ(.



 

َٓ صَمانٌّ }كعؿ، ومد ومال سمعالم:  ٌَْؾُفْؿ َو َـّ إِْكٌس وَم  {مَلْ َيْطِؿْثُف

أن اجلـ ؿد يصقى ببعض  [. يمؽـ هذه مػادها56]ايمرمحـ: 

 افرضر، أمو زواج ؾؾؿ َيِرد.

ظ 1461س ؾ زملصمر حُمػِّ د ماء، أو سَمؽػُّ :  أَيام أهمضؾ: ُمػمِّ

 ومرآن؟

ؾٍّ خر.ج: ذم   ـُ

 : ما صحة هذيـ احلديثكم:1469س

 ))يَمَعـ اهلل زوارات ايمؼٌقر((؟ -إول

))يا هماؿمؿة، مـ أيـ صمئِت؟(( ومايمت: صمئُت مـ أهؾ  -ايمثاين

يُتفؿ. ومال: ))همؾعؾِؽ زَمَؾْغِت  اظمقت، رمحُت إيمقفؿ مقتفؿ وفَمزَّ

معفؿ ايمُؽَدى؟(( ومايمت: معاذ اهلل أن أزمؾغ معفؿ ايمُؽَدى، وومد 



 

سَمذىمر همقف ما سَمذىمر!! ومال: ))يمق زَمَؾْغِت معفؿ ايمُؽَدى، ؽمؿعُتؽ 

 ما رأيِت اجلـة ضمتك يراها صَمد أزمقؽ(( وايمُؽَدى: اظمؼازمر؟

 ج: افعؾًمء ؾقفًم بغ ُمضعِّػ، وؿوئؾ بوفـَّْسخ. 

 وأختور أهنًم ضعقػون.

 : ما ضُمْؽؿ ؿمالق اظمًحقر واظمقؽمقس؟1462س

فتشخقص حوفي هذا ج: ٓ بد أن كستعغ بوٕضبوء بعد اهلل 

 اُدَطؾِّؼ.

: ما صحة ضمديث: ))ايمؾفؿ أضمقـل مًؽقـًا، وَأِمتـل 1464س

 مًؽقـًا، واضمممين دم زمرة اظمًاىمكم يقم ايمؼقامة((؟

 ج: حديٌ ضعقػ.



 

وؿد ؿول ظؾقف افصالة وافسالم: ))افؾفؿ إين أشلفؽ اهلدى 

 وافتؼك، وافعػوف وافغـك((.

 : هؾ ضمايمؼ ايمؾحقة هماؽمؼ؟1465س

هبذا ظدد مـ افعؾًمء; ٕكف خوفػ أمر افـبل صذ اهلل  ج: ؿول

 ظؾقف وشؾؿ.

يـ يمقس ىمػًرا((؟ 1466س  : ما ضُمْؽؿ َمـ ومال: )ؽَمبُّ ايمدِّ

 ج: جوهؾ.

 : هؾ جيقز يمؾُؿْحِرم أن َيًتخدم ايمطِّقب؟1467س

 ج: ٓ جيقز.

: ما ضُمْؽؿ ايمدهمـ دم مؼازمر أوماريب، يمؽـل ٓ أفمرف 1468س

 مصدر أمقاهلؿ؟



 

 ظؾقؽ إثؿ.ج: فقس 

 : هؾ صح ضمديث دم همضؾ )ؽَمَؿْروَمـْد(؟1469س

 ج: ٓ أظرف حديًثو صحقًحو ذم ؾضؾ )َشَؿْرَؿـْد(.

: َكْعَؾؿ أن أوٓد يعؼقب فمؾقف ايمًالم اشمـا فممم، همفؾ 1471س

 ىمان فمـده زمـات؟

 ج: اهلل أظؾؿ.

 : هؾ جيقز أىمؾ حلقم اخلقؾ؟1471س

 ج: كعؿ، جيقز أـؾ حلقم اخلقؾ.

 

 



 

ىَمر ُُمَْؿع فمؾقف، أو خُمتَؾػ : هؾ 1479س ايمقوقء ِمـ مس ايمذَّ

 همقف؟

 زمؾ هق أمر خُمتَؾػ همقف. ج:

ىَمر:   وأكا مع ايمؼائؾكم زمعدم وصمقب ايمقوقء مـ مس ايمذَّ

 معؾقفي. -وذفؽ ٕن إحوديٌ افتل وردت ذم هذا افصدد

: ما صحة ضمديث: ))ىمؾ أمتل َيدطمؾقن اجلـة إٓ 1472س

؟ ومال: ))َمـ أؿمافمـل دطمؾ اجلـة، َمـ َأزَمك(( ومايمقا: وَمـ يلزمك

 وَمـ فمصاين همؼد أزمك((؟

ج: هق ذم ))صحقح افبخوري(( وفؽـ مـ ادُـتَؼد ظذ 

 افبخوري; ؾػقف رجؾ ُمتؽؾَّؿ ؾقف. فؽـ ادعـك ثوبً.

ٌَت أن ايمـٌل فمؾقف ايمصالة وايمًالم وَمـَت دم 1474س : هؾ شَم

 ايمقسمر؟



 

 فقتر.ج: مل َيثبً أكف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ َؿـًَ ذم ا

وفؽـ صح أكف َظؾَّؿ احلََسـ بـ ظع ـؾًمت يؼقهلو ذم افقتر،  

.))... ًَ  ـًم ذم بعض افروايوت: ))افؾفؿ اهدين ؾقؿـ هدي

: هؾ سمصقم اظمرأة دم زمقتفا زمعد اكتفاء إذان، أو 1475س

 زمؿجرد ؽمامفمف؟

ج: هلو أن تصع بؿجرد شًمع إذان; ٕكف بؿجرد َبْدء إذان 

 ؾؼد دخؾ افقؿً.

: ؾمخص أؽماء إلم آطَمر، همفؾ يمف أن يـتٌم يمـػًف 1476س

 ويزء إلم أطَمر ىمام أؽماء إيمقف؟

 ج: فف ذفؽ، وافعػق َأْوَػ.

ـْ ُطؾَِؿ }ؿول تعوػ: َّٓ َم ـَ اْفَؼْقِل إِ  ِم
ِ
قء َٓ حُيِىُّ اهللَُّ اجْلَْفَر بِوفسُّ

وَن اهللَ  َشِؿقًعو َظؾِقًًم ) ـَ ا أَ 659َو ْو ُُتُْػقُه َأْو ( إِْن ُتبُْدوا َخْرً



 

ا َؿِديًرا وَن َظُػقًّ ـَ  َؾنِنَّ اهللَ 
ٍ
ـْ ُشقء ، 659]افـسوء:  {َتْعُػقا َظ

65:.] 

 : متك يؼال فمـ ايمرصمؾ: )إكف مـ أهؾ ايمؼرآن(؟1477س

 ج: إذا َحِػظ افؼرآن، وـون مـ افعومؾغ بف. 

ـَ مُحُِّؾقا }أمو إذا َحِػظف ومل يعؿؾ بف، ؾوهلل يؼقل:  ِذي َمَثُؾ افَّ

ًَمِر حَيِْؿُؾ َأْشَػوًرا  َؿَثِؾ احْلِ ـَ ]اجلؿعي:  {افتَّْقَراَة ُثؿَّ مَلْ حَيِْؿُؾقَهو 

6.] 

ثؿ إن أهؾ افؼرآن مراتى: ؾفـوك َمـ حُيػظقكف، وَمـ ُيعؾِّؿقكف، 

 وَمـ ُيبؾِّغقكف، وَمـ َيعؿؾقن بف.

: ما صحة ضمديث: ))ٓ َيزال ايمـاس زمخغم ما 1478س

ؾقا ايمِػْطر((؟  فَمجَّ

 وبً صحقح.ج: ث



 

: امرأة مات وايمدها، همفل سمتؼاى معاؾًما زمًٌب 1479س

ذيمؽ، همُطؾؼْت مـ زوصمفا فمـد اظملذون، ورصمعت إيمقف فمرهمقًّا 

 يمقًتؿر اظمعاش. همام ضُمْؽؿ ذيمؽ ايمصـقع؟

 ج: افزواج صحقح، فؽـ افصـقع ؾقف ؽش فؾدوفي.

 : هؾ جيقز يمؾقايمد أن يرصمع همقام وهٌف يمقيمده؟1481س

 د أن يرجع ؾقًم وهبف فقفده.ج: كعؿ، جيقز فؾقاف

، وإن ـوكً زيودة: )إٓ افقافد وفمعم هذا ؾِمٌف إمجاع يمؾعؾامء

 فقفده( زيودة صوذة، فؽـ ظؾقفو ظؿؾ أـثر افعؾًمء.

))ٓ حَيِؾ فرجؾ أن يعطل ظطقي أو هيى هبي،  وأصؾ احلديث:

ؾرجع ؾقفو، إٓ افقافد ؾقًم ُيعطِل وفده((. ؾزيودة: )إٓ افقافد 

 ...( زيودة صوذة.



 

: ما صحة ضمديث: ))ؿَمؾُب ايمعؾؿ همريضة فمعم ىمؾ 1481س

 مًؾؿ ومًؾؿة((؟

 ج: ٓ يصح مع صفرتف. 

وإن ـون افشخص َيؾزمف أن َيتعؾؿ مو حيتوج إفقف مـ 

 ريوت; ـؽقػقي افصالة مثاًل.رضو

: هؾ صح أن ومراءة )ؽمقرة ايمقاومعة( سمؼل مـ 1489س

 ايمػؼر؟

 ج: ٓ يصح.

ر؟1482س ـ ايمٌـا( فمامِل أو ُمػؽِّ ًَ  : هؾ )ضَم

ج: َحَسـ افبـو رمحف اهلل موت مـذ مو يؼورب شبعغ أو ثًمكغ 

شـي، وفقسً فف ـتى ـثرة مشفقرة َتـُؿ ظـ تبحره ذم افعؾؿ 



 

حقي افػؼف أو مـ كوحقي افعؼقدة، ؾال أظؾؿ فف افؼظل مـ كو

 ـتًبو ـثرة ذم هذا افصدد.

ـون ؿوئًدا جلًمظي مـ  ويمؽـ ىمام ٓ خيػك فمعم ايمًائؾ 

 اجلًمظوت، واحلديٌ ذم هذا َيطقل. 

 : ماذا سمػقد رؤية أهؾ ايمصالح دم اظمـام؟1484س

، رؤيو افصوحلغ ذم ادـوم يشء ضقى. ًٓ  ج: إمجو

ضمديث: ))فمامِل أو همؼقف واضمد أؾمد فمعم : ما صحة 1485س

 ايمشقطان مـ أيمػ فمازمد((؟

 ج: ٓ يصح.

 



 

: ضمامؾ دم صمـكم فمؿره ؾمفر، وومال إؿمٌاء: َيتؿؾ 1486س

 ايمتشقه، همام ضمؽؿ إكزايمف؟

وح مل ُتـػخ ؾعؿره صفر  -ج: إذا ؿول ذفؽ إضبوء، وـوكً افرُّ

 ؾال بلس بنشؼوضف. -ـًم زظؿً

نمغم اظمًؾؿ زمعٌارة )يا  : هؾ جيقز أن أكادي فمعم1487س

 أؽمتاذ همالن(؟

 ج: جيقز ذفؽ.

ِرج صدومة ؾمفرية دم مًجد ايمًقد 1488س : َكذرْت أن ُُتْ

 ايمٌدوي، همام احُلْؽؿ؟

ج: ُتقذِم بوفـذر فؽـ ذم مسجد آَخر; ؾفذا ادسجد َيعتؼد َمـ 

 يـذرون إفقف أن هذا ادقً َيؽشػ افرضُّ أو جُيقى ادضطر.

 



 

ٌَت فمـ 1489س رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ أكف : هؾ شَم

 ىمان يمطمر ايمظُّفر، إذا ىمان اجلق ؾمديد احلرارة؟

َثَبً أن افـبل ظؾقف افصالة وافسالم ـون يلمر بتلخر  كعؿ،ج: 

صالة افظفر، ذم بعض إيوم افتل تشتد ؾبفو احلرارة، ويؼقل: 

 ))أبِردوا بوفظُّفر; ؾنن صدة احلَر مـ َؾْقح جفـؿ((.

ؾال  ايمتلطمغم دم دائرة فمدم طمروج وومت ايمصالة،يمؽـ هذا 

يمخره إػ وؿً افعك، وإكًم كصػ شوظي أو شوظي حتك 

 تـؽرس احلرارة.

 : ما هل إوومات ايمتل سُمؽَره همقفا ايمصالة ؟1491س

  إوومات ايمتل سُمؽَره ايمصالة همقفا إٓ يمذوات إؽمٌاب:ج: 

ِمـ بعد صالة افصبح حتك تطؾع افشؿس، وترتػع ؿدر  -

 .رمح



 

وظـدمو يؼقم ؿوئؿ افظفرة، أي: ؿبؾ افظُّْفر بـحق مـ  -

 مخس دؿوئؼ إػ َظْؼ دؿوئؼ، إػ أذان افظُّْفر.

وبعد افعك حتك تغرب افشؿس. وتشتد افؽراهقي ـؾًم  -

 آفً افشؿس إػ افغروب.

: رصمؾ ومال يمزوصمتف: )أكِت ؿمايمؼ، أكِت ؿمايمؼ، أكِت 1491س

ب؟ ًَ  ؿمايمؼ( همامذا حُت

 واحدة.ج: حمسقبي تطؾقؼي 

: رصمؾ ومال يمزوصمتف: )فمقمَّ ايمطالق يمـ َيصؾ ىمذا( 1499س

 وضمصؾ. همام احُلْؽؿ؟

 ج: ظؾقف ـػورة يؿغ، وٓ حُتَسى تطؾقؼي.



 

: امرأة صامت شمالشمة أيام مـ ايمًت ايمتل ومال ايمـٌل 1492س

صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ فمـفا: ))َمـ صام رمضان شمؿ أسمٌعف ؽمتًّا 

 مـ ؾمقال، همؽلكام صام ايمدهر((.

ل هذه ايمـقة إلم أيام هل   صامت زمـقة ايمـػؾ، وأن سمريد أن حُتقِّ

 مـ ومضاء ما فمؾقفا مـ رمضان. همام احُلْؽؿ؟

 ج: ٓ جيقز; ٕهنو كقهتو كوؾؾي.

 : فَمَؼد فمعم امرأة ومات ومٌؾ أن َيدطمؾ هبا، همامذا هلا؟1494س

 ج: ُتعوَمؾ معومؾي ادرأة اددخقل هبو.

ؾًمت ظـفو، ومل َيدخؾ ظـ ابـ مسعقد، ذم رجؾ تزوج امرأة 

هبو ومل َيػرض هلو افصداق، ؾؼول: هلو افصداق ـوماًل، وظؾقفو 

 افِعدة، وهلو ادراث.



 

ًُ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف   ؾؼول َمعِؼؾ بـ ِشـون: َشؿع

 وشؾؿ ؿه بف ذم بِْرَوع بـً واصؼ.

: ما ضُمْؽؿ إزمدال ؽمقارة ومديؿة زمجديدة، مع دهمع 1495س

 ايمػارق؟

 ذم ذفؽ; ؾوفسقورات ُتتؾػ ظـ افذهى. ج: ٓ إصؽول

: امرأة ؿُمؾؼت وزمؾغ فمؿرها أرزمعكم فماًما، وهل سمريد 1496س

ايمزواج، ويمؽـ إويمقاء يرهمضقن ذيمؽ زمحجة أهنا أطمذت 

 كصقٌفا مـ احلقاة. همام احُلْؽؿ؟

جفو ادلذون.  ج: إذا امَتـَع افَعَصبوت مـ تزوجيفو، َزوَّ

 همام ايمعؿؾ؟: ؽمفا دم ايمصالة همزاد رىمعة، 1497س

 ج: تصح افصالة، ويسجد فؾسفق.



 

: متزوصمة وهلا أوٓد، وُُتان ىمثغًما مـ أهؾ زوصمفا، 1498س

 همفؾ هلا ؿمؾب ايمطالق؟

 ج: هلو افصز إن اشتطوظً أن تتحؿؾ، وهلو افِػراق.

: ما ضُمْؽؿ صالة اظمرأة دم ايمٌـطال ايمضقؼ أو 1499س

 ايمشػاف؟

 ج: هل هبذا افتقصقػ  مل َتسس ظقرهتو.

 ِمـ افعؾًمء َمـ ُيبطؾ صالهتو; بسبى ظدم شس ظقرهتو.و 

 افؽراهي افشديدة مقجقدة. وفمعم ىمؾ ضمال، 

 

 

 



 

: هؾ سمصح صالة اظمرأة وؾمعرها أو صمزء مـف 1511س

 مؽشقف؟

 ج: اخَتؾػ ؾقفو افعؾًمء.

واخلالف شببف اخلالف ذم صحي حديٌ: ))ٓ َيؼبؾ اهلل  

 صالة حوئض إٓ ذم مخور((.

 ؾوفذيـ صححقه أبطؾقا صالهتو. 

ػقه يؼقفقن: ؾِعؾفو مؽروه، وافصالة تصح.  وافذيـ َضعَّ

 

 

 

 

 


